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PR1  AMIDAMENTS 



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

1 E2112695 m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres/adosada, o diposit soterrat, de 4 m d'alçària, amb estructura d'obra de
fàbrica, amb mitjans manuals i mecànics, tot inclòs, coberta, fonaments, etc i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor, Inclou neteja i estabilització del diposit i posetrior reblert

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caseta instal.lacions 3,670 4,880 3,140 56,236 C#*D#*E#*F#
2 Diposit soterrat 2,220 2,160 2,500 11,988 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,224

2 K21BMI11 ut Retirada d'escala i barana metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K21A1001 u Arrencada de full i bastiment de finestra/porta/balconera de qualsevol material, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor, inclos p/p vidres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani T
2 Oest 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Sud 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Baixa T
5 Nord 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Oest 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Est 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Interiors 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
9 Primer T

10 Nord 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 Oest 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 Sud 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 Est 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
14 Segon T
15 Nord 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
16 Sud 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 K2148212 m3 Enderroc de mur de maçoneria i ceràmica de 50 a 60 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, previ tall de disc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estitolaments T
2 1.1 1,000 0,600 2,370 1,422 C#*D#*E#*F#
3 1.2 0,800 0,460 3,240 1,192 C#*D#*E#*F#
4 1.3 1,400 0,600 3,240 2,722 C#*D#*E#*F#
5 1.4 0,950 0,600 3,240 1,847 C#*D#*E#*F#
6 2.1 1,150 0,500 3,240 1,863 C#*D#*E#*F#
7 3.1 1,650 0,450 3,300 2,450 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 11,496

5 K219MI01 m3 Enderroc de paviment de qualsevol tipus, el seu suport, material de regularització i solera de formigó en massa
(de 15 a 25 cm. de gruix total), amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
p/p talls disc i repassos entregues perimetrals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani Interior 83,270 83,270 C#*D#*E#*F#
2 Paviment caseta instal 17,900 17,900 C#*D#*E#*F#
3 Fossar ascensor 4,770 4,770 C#*D#*E#*F#
4 Planta Baixa 68,240 68,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,180

6 K21A3A1A m2 Enderroc cancell vidre  amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cancell entrada 2,000 2,100 3,200 13,440 C#*D#*E#*F#
2 2,370 3,200 7,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,024

7 K21JBMAN u Desmuntatge porta fusta històrica incloent ancoratges i resta d'elements ornamentals, abassegament i posterior
transport a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 K216MI03 m2 Enderroc de paret de tancament de maó massis i/o calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa 1,000 4,470 3,170 14,170 C#*D#*E#*F#
2 4,000 1,100 3,170 13,948 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,230 3,170 10,239 C#*D#*E#*F#
4 P Pis 1 3,900 3,300 12,870 C#*D#*E#*F#
5 4,050 3,300 13,365 C#*D#*E#*F#
6 6,280 3,300 20,724 C#*D#*E#*F#
7 1,620 3,300 5,346 C#*D#*E#*F#
8 5,330 3,300 17,589 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,420 3,300 29,172 C#*D#*E#*F#

10 1,500 3,300 4,950 C#*D#*E#*F#
11 7,650 3,300 25,245 C#*D#*E#*F#
12 0,985 3,300 3,251 C#*D#*E#*F#
13 6,250 3,300 20,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,494

9 K2144A00 m2 Enderroc de sostre/llosa complet, horintzontal o inclinat, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat,
cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, inclou p/p elements de seguretat, talls de disc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa Escala 1,450 6,050 8,773 C#*D#*E#*F#
2 P Pis 1r Escala 1,100 6,500 7,150 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.: 3

3 Sostre PB 4,050 4,470 18,104 C#*D#*E#*F#
4 Sostre P1 22,320 3,650 81,468 C#*D#*E#*F#
5 18,200 2,700 49,140 C#*D#*E#*F#
6 2,750 2,700 7,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,060

10 K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, de corretges de fusta, enllatat, amb mitjans manuals, neteja i
aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta costat escala emergencia 4,380 2,820 12,352 C#*D#*E#*F#
2 Ascensor 1,900 2,400 4,560 C#*D#*E#*F#
3 Mermes replanteig P 15,000 2,537 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 19,449

11 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa 3,700 3,300 12,210 C#*D#*E#*F#
2 1,530 3,300 5,049 C#*D#*E#*F#
3 1,370 3,300 4,521 C#*D#*E#*F#
4 0,900 3,300 2,970 C#*D#*E#*F#
5 PEÇA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,750

12 K2161511 m2 Enderroc d'envà/paredó fins a 10 cm de ceràmica 10 cm de gruix o mampara alumini vidre, p/p portes,
obertures, vidres, etc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 K219MI21 m2 Arrencada de paviment hidràulic,de terratzo i/o de qualsevol altre tipus i la base corresponent de suport fins
deijar els revoltons i les biguetes vistes, amb mitjans manuals, retirada de runa i càrrega sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ambit actuació PB Acces 63,550 63,550 C#*D#*E#*F#
2 Ambit actuació PB CAP 34,270 34,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,820

14 G219GFA0 m Tall en qualsevol material de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per
a delimitar la zona a demolir, amb reglada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estitolaments T
2 1.1 2,000 2,000 2,370 9,480 C#*D#*E#*F#
3 1.2 2,000 2,000 3,240 12,960 C#*D#*E#*F#
4 1.3 2,000 2,000 3,240 12,960 C#*D#*E#*F#
5 1.4 2,000 2,000 3,240 12,960 C#*D#*E#*F#
6 2.1 2,000 2,000 3,240 12,960 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.: 4

7 2.2 2,000 3,240 6,480 C#*D#*E#*F#
8 2.3 2,000 3,240 6,480 C#*D#*E#*F#
9 2.4 2,000 3,240 6,480 C#*D#*E#*F#

10 2.5 2,000 3,240 6,480 C#*D#*E#*F#
11 2.6 2,000 3,240 6,480 C#*D#*E#*F#
12 3.1 2,000 2,000 3,300 13,200 C#*D#*E#*F#
13 3.2 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
14 3.3 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
15 3.4 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
16 3.5 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
17 3.6 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
18 3.7 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,520

15 K218A410 m2 Enderroc de cel ras de qualsevol tipus i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ambit actuació PB Acces 63,550 63,550 C#*D#*E#*F#
2 Ambit actuació PB CAP 34,270 34,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,820

16 K219MI02 m2 Enderroc d'esglaó, esglaonat i la part proporcional de la solera de supòrt, rampes i el suport corresponent, amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa Oest 1,170 0,500 0,585 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,585

17 K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar, inclòs material de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 KY03UMAN u Cala en sostre/paret/paviment/fonament per comprovacions a requeriment de la DF, en horitzontal vertical i
inclinat, i posterior reposició

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

19 K219KFC0 m Tall en paret de qualsevol material de 10 a 30 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

20 K2182E01 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en revoltons, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Sotrerrani 78,010 78,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,010

21 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa
2 Arrambadors 0,800 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,850 1,500 2,550 C#*D#*E#*F#
4 1,960 1,500 2,940 C#*D#*E#*F#
5 0,500 1,500 0,750 C#*D#*E#*F#
6 3,950 1,500 5,925 C#*D#*E#*F#
7 Rajola valencia 3,800 1,500 5,700 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
9 2,000 7,470 2,600 38,844 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,509

22 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa
2 Arrambadors 0,800 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,850 1,500 2,550 C#*D#*E#*F#
4 1,960 1,500 2,940 C#*D#*E#*F#
5 0,500 1,500 0,750 C#*D#*E#*F#
6 3,950 1,500 5,925 C#*D#*E#*F#
7 Rajola valencia 3,800 1,500 5,700 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
9 2,000 7,470 2,600 38,844 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,509

23 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa T
2 Perimetre Acces 2,000 4,520 3,300 29,832 C#*D#*E#*F#
3 2,000 13,200 3,300 87,120 C#*D#*E#*F#
4 CAP Perimetre 27,240 3,300 89,892 C#*D#*E#*F#
5 Costelles 6,000 3,600 3,300 71,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,124

24 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAP 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

25 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 K21JMAN1 u Desconnexió, retirada instal.lacions zones afectades planta baixa, inclos enretirada de radiadors,
cisternes,suports, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, i/o trasllat a les dependències que fixi l'ajuntament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fossar ascensor 2,260 2,110 4,769 C#*D#*E#*F#
2 Soterrani 82,960 82,960 C#*D#*E#*F#
3 Baixa 56,780 56,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,509

2 E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa escala emergencia Zona D 8,080 8,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,080

3 K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona A 16,210 16,210 C#*D#*E#*F#
2 Zona B 25,230 25,230 C#*D#*E#*F#
3 Zona C 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,840

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 01  FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 C Unitats Longitud Ample
2 Sabata nucli 1,000 5,900 3,000 17,700 C#*D#*E#*F#
3 Fossat ascensor 1,000 2,600 2,600 6,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,460

2 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sabata nucli 1,000 5,900 3,000 0,600 10,620 C#*D#*E#*F#
3 Fossat ascensor 1,000 2,600 2,600 0,300 2,028 C#*D#*E#*F#
4 PEÇA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,648

3 E31B300Z kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclos
retalls, mermes, cavalcaments, lligams, armadures auxiliars, separadors i tots els elements necessaris per a la
correcte execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample kg/m2
2 Sabata nucli 1,000 5,900 3,000 60,000 1.062,000 C#*D#*E#*F#
3 Fossat ascensor 1,000 2,600 2,600 60,000 405,600 C#*D#*E#*F#
4 PEÇA 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.967,600

4 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Sabata nucli 2,000 5,900 0,600 7,080 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
4 Fossat ascensor 4,000 2,600 0,300 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

5 E4BP111Z u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre de fins a 150cm de longitud i fins a 40cm de
longitud taladre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat, tipus HY-200 de hilti o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 conexió sabata existent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 193527BZ m2 Solera de formigó HA-25/B/20/ IIa, de 20cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer B500T 20x20 cm i 8 mm de Diametre, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D de 20cm
de gruix, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN.
C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006. Inclós part proporcional de talls amb disc per a retracció segons
plànols de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 Nova solera 1,000 4,400 3,800 16,720 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 16,720

7 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 MURS FOSSAT ASCENSOR 4,000 2,600 0,300 1,200 3,744 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,744

8 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud kg/ml
2 MURS FOSSAT ASCENSOR 4,000 2,600 25,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

9 E32D3A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Cares Alçada
2 MURS FOSSAT ASCENSOR 4,000 2,600 2,000 1,200 24,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,960

10 E4BP111W u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10mm de diàmetre de fins a 100cm de longitud i fins a 30cm de
longitud taladre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat, tipus HY-200 de hilti o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 CONEXIÓ solera existent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 02  ESTRUCTURA

1 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i elements d'ancoratge i unions, en perfils laminats de
qualsevol serie, pletines i xapa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Les unions de projecte es plantegen soldades, qualsevol proposta de canvi a unions cargolades per
part de l'industrial no suposarà un augment de preu ni d'amidament. Inclós part proporcional de mitjans
elevadors adequars necessaris per a l'execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostres T
2 SOSTRE P BAIXA
3 IPE 240 1,000 4,300 30,700 132,010 C#*D#*E#*F#
4 LPN 80.8  Forjat Col.laborant 2,000 4,050 9,630 78,003 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,200 9,630 80,892 C#*D#*E#*F#
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6 SOSTRE PP1
7 HEB 160 1,000 4,380 42,600 186,588 C#*D#*E#*F#
8 2,000 3,020 42,600 257,304 C#*D#*E#*F#
9 IPE 270 2,000 4,400 36,100 317,680 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,140 36,100 366,054 C#*D#*E#*F#
11 1,000 6,300 36,100 227,430 C#*D#*E#*F#
12 HEB 120 4,950 26,700 132,165 C#*D#*E#*F#
13 HEB 360 2,000 4,950 142,000 1.405,800 C#*D#*E#*F#
14 L de Remat Xapa 22+26e10 mm 22,300 0,480 80,000 856,320 C#*D#*E#*F#
15 8,050 0,480 80,000 309,120 C#*D#*E#*F#
16 LPN 80.8  Forjat Col.laborant 2,000 5,300 9,630 102,078 C#*D#*E#*F#
17 2,000 4,200 9,630 80,892 C#*D#*E#*F#
18 2,000 1,100 9,630 21,186 C#*D#*E#*F#
19 Escala Interior T
20 Pilars 80.40.4 2,000 11,150 6,600 147,180 C#*D#*E#*F#
21 2,000 10,500 6,600 138,600 C#*D#*E#*F#
22 Perimetrals 80.40.4 5,000 4,000 1,950 6,600 257,400 C#*D#*E#*F#
23 Tirants 80.40.4 2,000 1,200 6,600 15,840 C#*D#*E#*F#
24 Reforç repla Pletines 50x8 e 8 3,000 4,000 1,150 3,200 44,160 C#*D#*E#*F#
25 Pletina Exterior 210x8 4,000 3,780 0,210 64,000 203,213 C#*D#*E#*F#
26 2,000 4,780 0,210 64,000 128,486 C#*D#*E#*F#
27 Pletina Interior 280x8 6,000 2,300 0,280 64,000 247,296 C#*D#*E#*F#
28 Escala Exterior T
29 Pilars HEB 120 4,000 14,600 26,700 1.559,280 C#*D#*E#*F#
30 IPE 200 laterals 4,000 5,400 22,400 483,840 C#*D#*E#*F#
31 IPE 200 Testers 4,000 2,500 22,400 224,000 C#*D#*E#*F#
32 HEB 120 Perimetre coberta 1,000 16,510 26,700 440,817 C#*D#*E#*F#
33 Connexions edifici HEB 120 3,000 2,000 1,100 11,600 76,560 C#*D#*E#*F#
34 Connexio coberta 100.100.4 2,000 5,050 11,600 117,160 C#*D#*E#*F#
35 1,000 1,000 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
36 Muntat 100.100.4 2,000 2,250 11,600 52,200 C#*D#*E#*F#
37 UPN 200 Replans escala 9,000 2,500 25,300 569,250 C#*D#*E#*F#
38 IPE 180 Sostre Insta 4,000 2,500 18,800 188,000 C#*D#*E#*F#
39 HBE 120 Sostre Badalot 2,000 2,500 25,300 126,500 C#*D#*E#*F#
40 UPN 200 Replans Transv 2,000 0,800 6,000 25,300 242,880 C#*D#*E#*F#
41 UPN 200 Zancas 1 Tr 2,000 2,460 25,300 124,476 C#*D#*E#*F#
42 UPN 200 Zancas 2n a 6 10,000 5,250 25,300 1.328,250 C#*D#*E#*F#
43 Tirants Ø16 mm 6,000 3,350 2,000 1,580 63,516 C#*D#*E#*F#
44 4,000 4,100 2,000 1,580 51,824 C#*D#*E#*F#
45 Cancell accés T
46 Pilars UPE 240 2,000 2,700 33,200 179,280 C#*D#*E#*F#
47 Ø70.6 1,000 2,700 11,800 31,860 C#*D#*E#*F#
48 UPE 240 1,000 10,350 34,000 351,900 C#*D#*E#*F#
49 LPN 80.8 1,000 16,400 9,630 157,932 C#*D#*E#*F#
50 HEB 160 1,000 6,050 42,600 257,730 C#*D#*E#*F#
51 UPE 220 1,000 2,400 26,000 62,400 C#*D#*E#*F#
52 Percentatge "A origen" P 20,000 2.487,390

TOTAL AMIDAMENT 14.924,342

2 E4BP11WW u Ancoratge amb tac d'acer de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, tipus HY-200 amb tac HIT
de hilti o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 K45R11A1 M2 Reparació superficial de sostre de formigó armat existent amb repicat de formigó, sanejament i raspatllat de les
armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, pasivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont
d'unió amb morter polimèric de resines epoxi. Armat de reforç a negatiu format per barres corrugades, dues
unitats per bigueta. Formigonat de capa de compressió amb formigó HA-25/B/20/IIA autocompactant, vertit amb
mitjans adecuats, vibrat i curat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PP1 23,220 23,220 C#*D#*E#*F#
2 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,420

4 14LM116A m2 Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0.80 mm, de 200
- 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 a 7 kN/m2, llum menor de 2.8 m, amb
una quantia de 1.5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles
electrosoldades de 20x20 cm, 8 i 8 mm de D i una quantia de 0.107 m3/m2 de formigó per a sostres amb
elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb mitjans adecuats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre PB 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
2 7,180 7,180 C#*D#*E#*F#
3 Cancell 12,970 12,970 C#*D#*E#*F#
4 Sostre P1 6,610 6,610 C#*D#*E#*F#
5 7,070 7,070 C#*D#*E#*F#
6 2,090 2,090 C#*D#*E#*F#
7 9,320 9,320 C#*D#*E#*F#
8 Escala Exterior 13,170 13,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,610

5 E9371AG6 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de
densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre PB 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
2 7,180 7,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,380

6 4458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre PB Est 1.9 4,750 0,260 0,260 0,321 C#*D#*E#*F#
2 Perimetre sostre p1 22,300 0,260 0,250 2,000 2,899 C#*D#*E#*F#
3 LPN 80.8  Forjat Col.laborant 2,000 5,300 0,150 0,260 0,413 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,200 0,260 0,260 0,568 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,100 0,260 0,260 0,149 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,330 0,260 0,260 0,293 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,643

7 44M1U001 m Estintolament de paret de pedra, de 45 a 60 cm de gruix, amb 2 perfils d'acer laminat per a estructures S275JR,
per a pas de fins a 1,8 m d'amplària de llum de pas, col·locats recolzats sobre els brancals i connexió entre els
mateixos connectors Ø12 mm cada 25 cm amb bolanderes i famelles, formació de recolzament a costat i costat
, ataconat amb morter sense retracció rigitzadors als suports amb perfils i platines d'acer (210 kg/m), engaltat de
perfils, arestat i arrebossats de brancals i dintell, tot segons plànol
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estitolaments T
2 1.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1.2 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
4 1.3 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
5 1.4 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#
6 2.1 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
7 3.1 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,950

8 44M13111 m Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix fins una amplada de pas de 160 cm, amb un perfil
d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, replanteig, obertura de forats per als reolzaments, daus de
formigó, estintolament sostres costat i costat, amb sopandes, regata mur, co.locació del perfil, rigiditzadors,
ataconat amb morter sense retracció amb platines d'acer, engaltat de perfils, arestat i arrebossats de brancals i
dintell, tot segons plànol

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estitolaments T
2 2.2 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#
3 2.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 2.4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 2.5 1,050 1,050 C#*D#*E#*F#
6 3.3 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

9 44M13MAN m Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix fins una amplada de pas de 600 cm, amb un perfil
d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, replanteig, obertura de forats per als reolzaments, daus de
formigó, estintolament sostres costat i costat, amb sopandes, regata mur, co.locació del perfil, rigiditzadors,
ataconat amb morter sense retracció amb platines d'acer, engaltat de perfils, arestat i arrebossats de brancals i
dintell, tot segons plànol

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estitolaments T
2 2.6 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
3 3.2 7,650 7,650 C#*D#*E#*F#
4 3.4 7,650 7,650 C#*D#*E#*F#
5 3.5 6,250 6,250 C#*D#*E#*F#
6 3.6 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#
7 3.7 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

10 K216151W u Unitat de dau de formigó per a estintolament. Inclou:
- enderroc puntual per a formació de dau.
- encofrat lateral de dau.
- formigonat de dau de formigó amb fomrigó HA-25/B/20/IIa, vertit amb mitjans adequats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Daus estintolament 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

11 44M1UMAN m Muntatge i desmuntatge estintolament de forjat amb una alçada fins a 3,5 m, amb puntals metal.lics telescòpics
amortizables amb 150 usos, i taulons de fusta amortizable en 10 usos.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS 2,000 8,900 17,800 C#*D#*E#*F#
2 PB 2,000 22,200 44,400 C#*D#*E#*F#
3 PP1 2,000 22,200 44,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,600

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  AJUDES

1 K45RA011 m Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les,
sanejament i raspatllat de les armadures amb mitjans manuals, pont d'unió amb morter polimèric de resines
epoxi. regularitzaciód e superficies amb morter epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre PB T
2 Connexió col·laborants sostre PB 2,000 4,050 8,100 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,150 8,300 C#*D#*E#*F#
4 Enderroc forjat escala 2,000 4,450 8,900 C#*D#*E#*F#
5 Sostre P1 T
6 Enderroc laterals sostres 2,000 22,300 44,600 C#*D#*E#*F#
7 Repicat cercols façana costat interior 2,000 22,300 44,600 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
9 2,000 3,700 7,400 C#*D#*E#*F#

10 Connexió col·laborants 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
11 2,000 4,250 8,500 C#*D#*E#*F#
12 2,000 5,050 10,100 C#*D#*E#*F#
13 2,000 4,350 8,700 C#*D#*E#*F#
14 Enderroc forjat escala 2,000 4,450 8,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,100

2 E61Z14T1 u Travada de parets amb connector de rodó d'acer AEH de diàmetre 12 mm en forma de Z, de 50x220x50 mm,
col·locat amb el mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 E61Z1MAN u Travada de parets/paviments/etc amb connector Ø12 mm de rodó d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2, col·locat amb resines de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera P Sot 1/c 40 cm 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#
2 Solera P B 1/c/40 cm 2,500 3,850 9,625 C#*D#*E#*F#
3 2,500 3,800 9,500 C#*D#*E#*F#
4 Fonamentació urbanització 2,000 2,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 PEÇA 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,625
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Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 04  REFORÇ ESTRUCTURA COBERTA

1 KY02U001 u Encast, en paret fabrica/mamposteria, amb mitjans manuals, de dimensions fins a 30x30x20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cabirons Fusta 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 KY02U002 u Encast, en paret fabrica/mamposteria, amb mitjans manuals, de dimensions aprox a 50x50x50 cm
Inclou:
Enderroc puntual pared fins trobar congreny, regularització superficie, encofrat lateral de dau, i formigonat de
dau de formigó amb fomrigó HA-25/B/20/IIa, vertit amb mitjans adequats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reforç UPN 240 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra, inclo p/p encofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cabirons Fusta 2,000 14,000 4,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

4 E433F142 m3 Biga de fusta de pi flandes GL24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada
al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a
l'obra sobre suports de fusta o acer.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reforç 100x200 14,000 22,600 0,100 0,200 6,328 C#*D#*E#*F#
2 Reforç 200x200 1,000 4,550 0,200 0,200 0,182 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,600 0,200 0,200 0,144 C#*D#*E#*F#
4 Badalot ascensor 2,000 2,000 0,100 0,200 0,080 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,700 0,100 0,200 0,188 C#*D#*E#*F#
6 6,000 1,330 0,100 0,200 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,082

5 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i elements d'ancoratge i unions, en perfils laminats de
qualsevol serie, pletines i xapa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Les unions de projecte es plantegen soldades, qualsevol proposta de canvi a unions cargolades per
part de l'industrial no suposarà un augment de preu ni d'amidament. Inclós part proporcional de mitjans
elevadors adequars necessaris per a l'execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cabirons T
2 Suport Cabirons Fusta LPN 60 14,000 8,000 0,100 6,910 77,392 C#*D#*E#*F#
3 Corretges UPN T
4 Reforç UPN 240 8,000 2,000 8,960 33,200 4.759,552 C#*D#*E#*F#
5 Pletines Suport UPN 16,000 0,500 0,800 80,000 512,000 C#*D#*E#*F#
6 Pletines angle superior 8,000 0,450 0,150 80,000 43,200 C#*D#*E#*F#
7 Tirants T
8 Tirants Pletina 70x10 7utx2 8,000 3,700 0,100 80,000 236,800 C#*D#*E#*F#
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9 6,000 2,800 0,100 80,000 134,400 C#*D#*E#*F#
10 Pletines 7,000 0,200 0,200 80,000 22,400 C#*D#*E#*F#
11 Ajustaments, pletines, connectors,

continuitat i peces especial, i mermes
10%

P 15,000 867,862

TOTAL AMIDAMENT 6.653,606

6 E4ZW1MA2 u Cargol passant Ø12 30 a 40 cm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics/jassera de
fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reforç UPN 240 8,000 2,000 8,960 5,000 716,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 716,800

7 E4ZW1MAN u Cargol passant Ø12 per corretga 10x20, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a
estructura de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suport Cabirons Fusta LPN 60 14,000 8,000 2,000 224,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,000

8 E4ZW1150 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 E4ZW1350 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pletines UPN 240 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
2 Pletines Tirants 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

10 K4GR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 K43R1MAN u Cosit Fendas biga de fusta amb cargols 25/30 cm, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PA 10% lineals 8,000 8,370 0,100 5,000 33,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,480
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12 K43R1224 u Reparació de tram central de bigua amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant
mecànic de 28 mm, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de morter
sintètic de resines epoxi de la zona afectada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 K43RMAN1 ut Acodolament corretges de fusta amb tub galvanitzat de 40x40x2 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 2,000 9,000 5,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 05  AÏLLAMENTS PASSIUS CONTRA EL FOC

1 K5Z1AM20 dm3 Massissat perfils metalics amb Morter fluït d'altes prestacions (60 MPa) per ancoratges i reblerts.WEBER.TEC
GROUT 600, ref.39792500, ref. 39792500 de la sèrie Ancoratges de WEBER, inclou mitjans auxilars, vertit,
forats estructura per vertir, segellat posterior, respas, partida totalment executada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala Interior T
2 80.80.4 6,4 dm3 ml
3 Pilars 80.40.4 2,000 11,150 6,400 142,720 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,500 6,400 134,400 C#*D#*E#*F#
5 Perimetrals 80.40.4 5,000 4,000 1,950 6,400 249,600 C#*D#*E#*F#
6 Tirants 80.40.4 2,000 1,200 6,400 15,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 542,080

2 E7D69MAN m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i quatre capes de pintura
intumescent i capa final de segellat i acabat a escollir per la Direcció de l'Obra, amb gruix necessari per garantir
R90 en funció de la massivitat dels perfils, inclós mitjans elevadors i auxiliars necessaris per deixar la unitat
totalment acabada i amb certificat de material i execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala Interior T
2 Pilars 80.40.4 2,000 11,150 0,320 7,136 C#*D#*E#*F#
3 2,000 10,500 0,320 6,720 C#*D#*E#*F#
4 Perimetrals 80.40.4 5,000 4,000 1,950 0,320 12,480 C#*D#*E#*F#
5 Tirants 80.40.4 2,000 1,200 0,320 0,768 C#*D#*E#*F#
6 Reforç repla Pletines 50x8 e 8 3,000 4,000 1,150 2,000 27,600 C#*D#*E#*F#
7 Pletina Exterior 210x8 4,000 3,780 0,210 2,000 6,350 C#*D#*E#*F#
8 2,000 4,780 0,210 2,000 4,015 C#*D#*E#*F#
9 Pletina Interior 280x8 6,000 2,300 0,280 2,000 7,728 C#*D#*E#*F#

10 Sostres T
11 SOSTRE P BAIXA
12 IPE 240 1,000 4,300 0,922 3,965 C#*D#*E#*F#
13 SOSTRE PP1
14 HEB 160 1,000 4,380 0,918 4,021 C#*D#*E#*F#
15 2,000 3,020 0,918 5,545 C#*D#*E#*F#
16 IPE 270 2,000 4,400 1,040 9,152 C#*D#*E#*F#
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17 1,000 10,140 1,040 10,546 C#*D#*E#*F#
18 1,000 6,300 1,040 6,552 C#*D#*E#*F#
19 HEB 120 4,950 0,686 3,396 C#*D#*E#*F#
20 HEB 360 2,000 4,950 1,850 18,315 C#*D#*E#*F#
21 L de Remat Xapa 22+26e10 mm 22,300 0,480 10,704 C#*D#*E#*F#
22 8,050 0,480 3,864 C#*D#*E#*F#
23 Estintolaments PARETS 15 T
24 2.2 HEB 140 0,950 0,805 0,765 C#*D#*E#*F#
25 2.3  HEB 140 1,000 0,805 0,805 C#*D#*E#*F#
26 2.4 HEB 140 1,000 0,805 0,805 C#*D#*E#*F#
27 2.5 HEB 140 1,050 0,805 0,845 C#*D#*E#*F#
28 2.6 HEB 240 4,450 1,380 6,141 C#*D#*E#*F#
29 3.2 IPE 240 7,650 0,922 7,053 C#*D#*E#*F#
30 3.3 IPE 160 1,600 0,623 0,997 C#*D#*E#*F#
31 3.4 IPE 240 7,650 0,922 7,053 C#*D#*E#*F#
32 3.5 HEB 360 6,250 1,850 11,563 C#*D#*E#*F#
33 3.6 HEB 360 6,650 1,850 12,303 C#*D#*E#*F#
34 3.7 HEB 360 5,350 1,850 9,898 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,085

3 E7D69TKZ m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i dues capes de pintura
intumescent i capa final de segellat i acabat a escollir per la Direcció de l'Obra, amb gruix necessari per garantir
R30 en funció de la massivitat dels perfils, inclós mitjans elevadors i auxiliars necessaris per deixar la unitat
totalment acabada i amb certificat de material i execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA T
2 Corretges UPN T
3 Reforç UPN 240 8,000 2,000 8,960 0,775 111,104 C#*D#*E#*F#
4 Pletines Suport UPN 16,000 0,500 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#
5 Tirants T
6 Tirants Pletina 70x10 7utx2 8,000 3,700 0,100 2,000 5,920 C#*D#*E#*F#
7 6,000 2,800 0,100 2,000 3,360 C#*D#*E#*F#
8 Pletines 7,000 0,200 0,200 0,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,064

4 K7D69TK0 m2 Vernís intumescent de bigues compostes de fusta previ neteja i raspatllatde fusta .Vernís intmescent, Wood
Stofire Intmescente d'Euroquimica, format per tres capes; WSI Tapaporos 1 component 75 gr/m2 = 13,2 m2/kg,
WSI Intmescent 2 components i 2 capes de 200 gr cada una rend. 6,5 m2/lc = 5,0 m2 Kg i capa d'acabat WSI
Finish de 150 a 200 gr/m2 rend 5 a 6,6 m2/kg, inclou p/p sistemes d'elevació, proteccions i ajudes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 E8121412 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, gruix mínim 15 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre P1 151,770 151,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,770

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
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Capítol 04  SISTEMA D'ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Titol 3 01  MURS, I SOLERES EN CONTACTE AMB EL TERRENY

1 493513BS m2 Solera de formigó HAF30/B/20/ IIa/Hidrofug , de 15 cm de gruix, acabat fratasat, capa drenant amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D de 15 cm, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS,
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani 31,260 31,260 C#*D#*E#*F#
2 20,610 20,610 C#*D#*E#*F#
3 20,480 20,480 C#*D#*E#*F#
4 12,080 12,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,430

2 493513BB m2 Solera de formigó HAF30/B/20/ IIa/Hidrofug , de 15 cm de gruix, acabat fratasat, capa drenant amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D de 15 cm, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS,
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
planxa Poliestire Extruit de 50 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixa 16,850 16,850 C#*D#*E#*F#
2 11,670 11,670 C#*D#*E#*F#
3 16,760 16,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,280

3 FD5A2052 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert
de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa Façana Sud-Oest 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 E7883202LBIP m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED ref. 2121-20 de la
serie Emprimació, preparació de suport i sistemes líquids d'ASFALTEX amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA Rasa Façana Sud-Oest 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 ED5L36G3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polièster adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 9 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa Façana Sud-Oest 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 E7A138730003 m2 Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-25-PE amb
armadura de film de polietilè de 65 g/m2 adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació. Articles: ref. 2192-10 de la
serie Emprimació, preparació de suport i sistemes líquids, ref. 2121-15 de la serie Emprimació i preparació de
suport i sistemes líquids d'ASFALTEX
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camara bufa Soterrani 3,800 2,300 8,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,740

7 E61802JK m2 Paredó de tancament d'una cara vista de 10 cm de gruix de bloc foradat de morter de ciment gris, de
400x200x100 mm, llis, amb una cara esmaltada categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camara bufa Soterrani 3,800 2,300 8,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,740

8 E7883202MAN m2 Barrera de protecció enfront del radó sota solera en contacte amb el terreny amb nivell de referència d'exposició
al radó 300 Bq/m³, amb làmina de betum additivat amb plastòmer APP, LA-30-AL, amb armadura d'alumini, de
superfície no protegida, i coeficient de difusió enfront del gas radó 1x10-13 m²/s, totalment adherida al suport
amb bufador, col·locada amb cavalcaments a la base de la solera, sobre una capa de formigó de neteja, prèvia
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, i protegida amb una capa antipunxonament
de geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, de 125 g/m². Exhalació de radó prevista a
través de la barrera de protecció: 0,001 Bq/m²·h. Inclús banda de reforç de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, (rendiment: 0,5 m/m²), per a la resolució del perímetre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani 31,260 31,260 C#*D#*E#*F#
2 20,610 20,610 C#*D#*E#*F#
3 20,480 20,480 C#*D#*E#*F#
4 12,080 12,080 C#*D#*E#*F#
5 Baixa 16,850 16,850 C#*D#*E#*F#
6 11,670 11,670 C#*D#*E#*F#
7 16,760 16,760 C#*D#*E#*F#
8 Lateral Rasa Murs Soterrrani 1,000 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#
9 Posterior Mur 1,000 13,000 1,700 22,100 C#*D#*E#*F#

10 entregues laterals i segellats
perimetrals

P 10,000 16,681 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 183,491

9 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera protecció lamina gas radó
2 Soterrani 31,260 31,260 C#*D#*E#*F#
3 20,610 20,610 C#*D#*E#*F#
4 20,480 20,480 C#*D#*E#*F#
5 12,080 12,080 C#*D#*E#*F#
6 Baixa 16,850 16,850 C#*D#*E#*F#
7 11,670 11,670 C#*D#*E#*F#
8 16,760 16,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,710

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 04  SISTEMA D'ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Titol 3 02  FAÇANES
Titol 3 (1) 02  PART MASSISA
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1 K44ZMAN1 u Formació de forat a paret de maó massis/pedra de 30x30x15 cm. per al recolçament de llinda, retacat i masissat
posterior amb maons masissos i morter de ciment,1:5, 7,5N/mm2, retirada de runa i càrrega sobre camió o
contenidor. Tot segons detall planols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Pis 1r T
2 Nord 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Oest 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Sud 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Est 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

2 E83EZZGB m2 Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb plaques sedmirigida de llana de vidre de 50 mm y 0,031, inclou p/p brancals
obertures, i cortiners

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixa T
2 2,000 4,550 3,200 29,120 C#*D#*E#*F#
3 1,000 13,200 3,200 42,240 C#*D#*E#*F#
4 Pis 1r T
5 2,000 13,200 3,200 84,480 C#*D#*E#*F#
6 2,000 22,250 3,900 173,550 C#*D#*E#*F#
7 Pis 2n T
8 2,000 43,520 87,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,430

3 E83EZMAN m2 Tabica penjant plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca de 50 mm y 0,031,i sub estructura de ferro galvanitzat
de 40x40x2mm cada 1 en horitzontal i en vertical,  inclou p/p brancals obertures, i cortineros

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Folrat dintells Finestres T
2 PBaixa 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
4 P Pis 1r 16,000 1,420 22,720 C#*D#*E#*F#
5 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
6 4,000 1,520 6,080 C#*D#*E#*F#
7 P Pis 2 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
8 4,000 1,520 6,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,480

4 K88RP100 m2 Reparació puntual de parament verical exterior amb revestiment de gruix 1 cm de morter sense additius, mixt de
ciment blanc, calç i sorra de marbre blanc, amb imitació color existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 04  SISTEMA D'ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Titol 3 02  FAÇANES
Titol 3 (1) 04  FUSTERIES EXTERIORS

1 EA14MIR5 u Fusteria tipus Fu01 2 fulles 1080x1700 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua
bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, preparació
per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot
segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu01 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 EA14MIR6 u Fusteria tipus Fu02 2 fulles 1080x1480 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua
bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, preparació
per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot
segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EA14MIR7 u Fusteria tipus Fu03 2 fulles 2430x1480 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua
bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, preparació
per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot
segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu03 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EA14MIR8 u Fusteria tipus Fu04 2 fulles fix Superior 1060x3050 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a
l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar
. Tot segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EA14MIR9 u Fusteria tipus Fu05 1 fulles fix Superior 530x100 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a
l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar
. Tot segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Fu05 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EA14MI10 u Fusteria tipus Fu06 1 fulla 1080x3320 porta batent+1 fix superior. Llates de fusta de pi Melis, tractada i
vernissada de llates de 120x17 mm de gruix sobre estructura de rastrells de 45x45 de pi autoclau vernissat amb
lasur, amb aïllament interior EI-60-C5 . Tot segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu06 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EA14MI07 u Fusteria tipus Fu07 2 fulles 1080x2220 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua
bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, preparació
per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot
segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 KA88AMAN ut Treballs recuperació porta existent Fu08 de mides 1560x200 mm, consistent en l'escatat i decapat, el posterior
vernissat amb lasur dues mans, el canvi de ferratges i els elements de fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu08 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EA14MIZ9 u Fusteria tipus Fu09 1 fulles fix Superior Triangular 530x107 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre,
col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb
control solar . Tot segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu09 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EC151MAN m2 Fusteria tipus Fe 10 vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de
gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, amb forma d'arc segons
plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fe10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EA11D3E5 u Balconera Fu10 de fusta de Pi Melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EA11DMAN u Balconera Fu12 de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EA14MI11 u Fusteria tipus Fu11 2 fulles 1080x1070 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua
bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, preparació
per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot
segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EA14MI13 u Fusteria tipus Fu13 2 fulles 1000x700 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua
bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, preparació
per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot
segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EA11D3MA u Balconera de fusta Fu14 de Pi Melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 108x215 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EA14MIAM u Fusteria tipus Fu15 1 fulles fix 600x600 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua
bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, preparació
per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot
segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu15 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EAM2U020 u Porta corredissa Fe05 d'apertura automàtica, de dues fulles de 184x230 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1
cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions, sistema GEZE Slimdrive SL NT-FR,
homologat per a sortida d'emergència Motor 100/200kg o similar
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fe05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EABGZA03 u Fusteria d'acer tipus Fe06 de 150x210 cm, dues fulles batents amb de safates de xapa corten de 2 mm
microperforada, enrasades a façana. Xapa corten oxidat i passivitzat, inclos p/p subestructura amb tub
galvanizat de 40x40. Barres antipanic amb clau, i desbloquig des de l'interior i selector de porta, tot segons
planols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fe06 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EASAMI68 u Fusteria tipus Fe07 de mides totals 95x215 cm, formada per una fulla batent de 85x210 cm de llum de pas.
Conjunt tallafocs metàl·lic, EI2-C5 60, amb frontisses homologades, pany de cop de seguretat, amb clau
mestrejada a quatre nivells, acabat esmaltat, amb certificat d'homologació, col·locada enrasada per la cara
interior. Inclou premarc d'acer galvanitzat, amb barra antipanic. Tot segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fe07 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EC151E01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, col·locat amb Ud'acer inxodable AINSI 316 , inclos p/p cantells polits

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fe02 1,800 2,300 4,140 C#*D#*E#*F#
2 Fe03 2,100 2,300 4,830 C#*D#*E#*F#
3 Fe04 2,250 2,300 5,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,145

21 ECZ3MIF0 m Polit de cantells vidre laminar de seguretat de dues llunes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fe02 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Fe03 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
5 Fe04 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,250 4,500 C#*D#*E#*F#
7 Fe 10 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,100

22 EABGZP44 m2 Perfileria U d'acer inoxidable AISI 316 al perimetre de 35x25 mm amb doble tira de neopre de 6 mm. de gruix,
tornilleria i segellat del conjunt. Tot segons detal planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fe02 1,800 2,300 4,140 C#*D#*E#*F#
2 Fe03 2,100 2,300 4,830 C#*D#*E#*F#
3 Fe04 2,250 2,300 5,175 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,145

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 04  SISTEMA D'ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Titol 3 03  COBERTA

1 E5Z2F484 m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior
de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler
aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Badalot ascensor T
2 Laterals 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
3 Coberta 2,000 2,050 4,100 C#*D#*E#*F#
4 Frontal 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
5 Passera Coberta T
6 Coberta 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
7 Laterals 2,000 9,950 19,900 C#*D#*E#*F#
8 Escala emergencia T
9 14,280 14,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,980

2 E762MI0A m2 Feltre de polipropilè, Tyvek Pro, de Maydilt impermeable i transpirable, col·locada semiadherida amb franges
d'adhesiu de cautxú sintètic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Badalot ascensor T
2 Laterals 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
3 Coberta 2,000 2,050 4,100 C#*D#*E#*F#
4 Frontal 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
5 Passera Coberta T
6 Coberta 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
7 Laterals 2,000 9,950 19,900 C#*D#*E#*F#
8 Escala emergencia T
9 14,280 14,280 C#*D#*E#*F#

10 Cancell accés T
11 2,490 6,040 15,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,020

3 K5ZFMI00 u Gàrgola de planxa de zinc de 1,2 mm. de gruix, de 50 mm de diàmetre, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala emergencia 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 K52RU008 m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, reperfilat canals amn morter de regularització,
substitució de teules trencades amb teula àrab envellida, en una proporció de 2 u/m2, recol·locació teules
mogudes,elements de coronaments esfèrics, presa d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 E5414826 m2 Coberta de planxa de zinc prepatinat pigmentat de 0.82 mm de gruix, tipus Wmzinc, junt longitudinal sobre llistó
amb tapajunts, cada 50 cm i junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques
sobre làmina sintètica de 3 mm de gruix, formada per una pel·lícula de polietilè alveolar e impermeable,
recoberta en el seu part inferior per una làmina tèxtil i en el part superior per una malla que millora l'adhesió, per
a la impermeabilització i desolidarització de paviments, en rotlle de 30 metres, ref. B84901003 de la sèrie
Impermeabilitzants de BUTECH, inclo p/p aiguafons,careners, remats, superiors, inferiors, laterals,
transicionsentre paraments horitzontals i verticals, tot segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Badalot ascensor T
2 Laterals 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
3 Coberta 2,000 2,050 4,100 C#*D#*E#*F#
4 Frontal 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
5 Passera Coberta T
6 Coberta 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
7 Laterals 2,000 9,950 19,900 C#*D#*E#*F#
8 Tester Escala 0,800 1,350 1,080 C#*D#*E#*F#
9 Girs Passera Esc Emergencia 2,000 2,200 0,150 0,660 C#*D#*E#*F#

10 Sota Passera 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Escala emergencia T
12 14,280 14,280 C#*D#*E#*F#
13 Cancell accés T
14 2,460 6,030 14,834 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,554

6 E5ZJ25DP m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de 0.82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passera Esca Emer 2,000 3,900 7,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
3 Cancell accés 1,000 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
4 Badalot escala 2,000 2,650 5,300 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,050 2,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,750

7 KD51U130 u Morrió universal d'acer inoxidable, de forma esfèrica, de 130 mm de diàmetre, adaptable a desguassos de 60 a
125 mm de diàmetre, encastat al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cancell entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala Exterior 2,650 5,620 14,893 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,893
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9 E7613A06LBLP m2 Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic. Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cancell accés 2,490 6,040 15,040 C#*D#*E#*F#
2 Escala Exterior 2,650 5,620 14,893 C#*D#*E#*F#
3 Entregues 2,000 2,650 0,350 1,855 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,620 0,350 3,934 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,722

10 E7C9R5C1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W, amb revestiment de vel negre,
col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota passsera PP2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 04  SISTEMA D'ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Titol 3 04  VOLUMS EXTERIORS
Titol 3 (1) 01  CANCELL ACCÈS

1 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i elements d'ancoratge i unions, en perfils laminats de
qualsevol serie, pletines i xapa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Les unions de projecte es plantegen soldades, qualsevol proposta de canvi a unions cargolades per
part de l'industrial no suposarà un augment de preu ni d'amidament. Inclós part proporcional de mitjans
elevadors adequars necessaris per a l'execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cancell accés T
2 Pilars UPE 240 2,000 2,700 33,200 179,280 C#*D#*E#*F#
3 Ø70.6 1,000 2,700 11,800 31,860 C#*D#*E#*F#
4 UPE 240 1,000 10,350 34,000 351,900 C#*D#*E#*F#
5 LPN 80.8 1,000 16,400 9,630 157,932 C#*D#*E#*F#
6 HEB 160 1,000 6,050 42,600 257,730 C#*D#*E#*F#
7 UPE 220 1,000 2,400 26,000 62,400 C#*D#*E#*F#
8 Rigiditzadors, Unions, Pletines,

passos, instal.lacions mermes i peces
especials

P 20,000 208,220 PERORIGEN(
G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 1.249,322

2 E8653BK5 m2 Revestiment vertical/horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules de fusta aglomerades
amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc
D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Cancell 5,950 2,200 13,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,090

3 E86LMI42 m2 Revestiment de parament horitzontal amb xapa d'acer de 2 mm., de gruix de resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten oxidat i passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, segons despesejament de
projecte fixades cargolada inclos p/p sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat, incloent parts registrables
cargolades (Tubs de 40.40.2 mm. fixats mecànicament a estructura portant) Tot segons detall planols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cancell entrada 1,000 2,370 5,680 13,462 C#*D#*E#*F#
2 Cancell entada porta existent sostre 1,000 0,710 1,550 1,101 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,563

4 E7C9RBC1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W, amb revestiment de vel negre,
col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Cancell 5,950 2,410 14,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,340

5 E7C9R5C1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W, amb revestiment de vel negre,
col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cancell entrada 2,100 2,500 5,250 C#*D#*E#*F#
2 Envolvent canal cancell 0,550 5,950 3,273 C#*D#*E#*F#
3 Sota passsera PP2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,523

6 E86LMI41 m2 Revestiment de parament vertical amb xapa d'acer de 2 mm., de gruix de resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten oxidat i passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, segons despesejament de
projecte fixades cargolada inclos p/p sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat (Tubs de 40.40.2 mm. fixats
mecànicament a estructura portant) Tot segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cancell entrada 1,000 2,080 2,500 5,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,080 2,320 4,826 C#*D#*E#*F#
3 Lateral entrega edifici 1,000 0,210 2,500 0,525 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,210 2,320 0,487 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,038

7 E894FBF0 m2 Pintat element metal.lic, biga, pilar, element compost de perfils d'acer a amb pintura acrilica, amb dues capes
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat efecte corten texturitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cancell accés T
2 Pilars UPE 240 2,000 2,700 0,775 0,755 3,160 C#*D#*E#*F#
3 Ø70.6 1,000 2,700 0,280 0,280 0,212 C#*D#*E#*F#
4 UPE 240 1,000 10,350 0,775 0,775 6,216 C#*D#*E#*F#
5 UPE 220 1,000 2,400 0,718 0,718 1,237 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,825

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 04  SISTEMA D'ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Titol 3 04  VOLUMS EXTERIORS
Titol 3 (1) 02  ESCALA EXTERIOR
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1 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i elements d'ancoratge i unions, en perfils laminats de
qualsevol serie, pletines i xapa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Les unions de projecte es plantegen soldades, qualsevol proposta de canvi a unions cargolades per
part de l'industrial no suposarà un augment de preu ni d'amidament. Inclós part proporcional de mitjans
elevadors adequars necessaris per a l'execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala Exterior T
2 Pilars HEB 120 4,000 14,600 26,700 1.559,280 C#*D#*E#*F#
3 IPE 200 laterals 4,000 5,400 22,400 483,840 C#*D#*E#*F#
4 IPE 200 Testers 4,000 2,500 22,400 224,000 C#*D#*E#*F#
5 HEB 120 Perimetre coberta 1,000 16,510 26,700 440,817 C#*D#*E#*F#
6 Connexions edifici HEB 120 3,000 2,000 1,100 11,600 76,560 C#*D#*E#*F#
7 Connexio coberta 100.100.4 2,000 5,050 11,600 117,160 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,000 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
9 Muntat 100.100.4 2,000 2,250 11,600 52,200 C#*D#*E#*F#

10 UPN 200 Replans escala 9,000 2,500 25,300 569,250 C#*D#*E#*F#
11 IPE 180 Sostre Insta 4,000 2,500 18,800 188,000 C#*D#*E#*F#
12 HBE 120 Sostre Badalot 2,000 2,500 25,300 126,500 C#*D#*E#*F#
13 UPN 200 Replans Transv 2,000 0,800 6,000 25,300 242,880 C#*D#*E#*F#
14 UPN 200 Zancas 1 Tr 2,000 2,460 25,300 124,476 C#*D#*E#*F#
15 UPN 200 Zancas 2n a 6 10,000 5,250 25,300 1.328,250 C#*D#*E#*F#
16 Tirants Ø16 mm 6,000 3,350 2,000 1,580 63,516 C#*D#*E#*F#
17 4,000 4,100 2,000 1,580 51,824 C#*D#*E#*F#
18 Rigiditzadors, Unions, Pletines,

passos, instal.lacions mermes i peces
especials

P 20,000 1.132,031

TOTAL AMIDAMENT 6.792,184

2 E86LMI21 m2 Revestiment de parament vertical amb safates de planxa d'acer de 2 mm. Microperforada 60% de Ø2mm , de
gruix de resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN
10025-5, de 40+40+240+40+40 mm., fixades amb fixacions mecàniques sobre estructura de perfils d'acer
galvanitzat (Tubs de 40.40.2 mm. fixats mecànicament aun perfil L55.55.5 mm.) Tot segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Badalot escala emergencia T
2 laterals 2,000 5,410 14,070 152,237 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,237

3 E86LMI41 m2 Revestiment de parament vertical amb xapa d'acer de 2 mm., de gruix de resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten oxidat i passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, segons despesejament de
projecte fixades cargolada inclos p/p sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat (Tubs de 40.40.2 mm. fixats
mecànicament a estructura portant) Tot segons detall planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Badalot escala emergencia T
2 Testers 3,000 2,410 14,070 101,726 C#*D#*E#*F#
3 Tester s/mur 1,000 2,410 13,230 31,884 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,610

4 EB32U060 m2 Reixa Deploye amb bastiment perimetral de perfils galvanitzats 40x40x2, i col·locada amb perfils perimetrals
cargolats d'acer galvanitzat 20x20x2 mm , plafons de malla deploye galvanitzada a escollir per la DF amb xapa
d'1,2 mm de gruix, galvanitzada, ancorada a estructura metal.lica
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Separador trams escala 2,520 11,750 29,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,610

5 EB14ZP44 m Passamà d'acer galvanitzat 50x8 mm soldat per mitja de pipetes de Ø8 mm a muntants. Tot segons detall
plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fe08 T
2 Replans intermedis 3,000 2,310 6,930 C#*D#*E#*F#
3 Trams laterals inclinats 5,000 3,310 16,550 C#*D#*E#*F#
4 Trams laterals horitzontals 6,000 1,100 6,600 C#*D#*E#*F#
5 Replans Planta 3,000 1,250 3,750 C#*D#*E#*F#
6 Deploye 6,000 3,310 19,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,690

6 K89F5BJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de
diàmetre, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats M2
2 NUCLI ESCALA
3 HEB-120 1,000 39,600 39,600 C#*D#*E#*F#
4 IPE-240 1,000 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
5 IPE-180 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
6 UPN-200 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
7 REFORÇ PLANTA BAIXA
8 IPE-300 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 IPE-240 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

10 REFORÇ PLANTA PRIMERA C#*D#*E#*F#
11 HEB-120 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
12 HEB-180 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
13 IPE-500 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
14 IPE-270 1,000 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
15 IPE-240 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 IPE-360 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
17 IPE-160 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
18 HEB-100 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
19 L REMAT 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
20 Ajustaments i mermes 10% P 10,000 32,790
21 ESCALA INTERIOR PREVISIÓ 2,000 13,000 2,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,690

7 EB122JAM m Barana d'acer galvanitzat, passamà perimetral 40x10, i brèndoles Ø12 cada 10 cm, de 110 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fe09 T
2 Passeres 4,000 0,700 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

8 E89AACJ0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Graons T
2 Nivell PS-PB 15,000 1,200 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
3 PB-PP1 20,000 1,200 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#
4 PP2-PP2 20,000 1,200 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#
5 Replans 5,000 3,240 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,200

9 E9S2MQ3B m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu tipus diamant, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat
soldat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Replans Intermitjos 3,000 2,430 7,290 C#*D#*E#*F#
2 Replans Planta 3,000 3,220 9,660 C#*D#*E#*F#
3 Passera PBi P1 2,000 1,020 2,040 C#*D#*E#*F#
4 Pasera P2 1,000 4,390 4,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,380

10 E9S2MAN m Esgraonat de planxa plana galvanitzada 4 mm de textura amb relleu tipus diamant , 4 plecs i desenvolupament
màxmm 600 d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat soldat, inclos passamas per formació esgraonat, i
reforços cantoneres, col·locat a l'obra amb soldadura, inlclou p/p angular fixació a biga

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 1 1,000 5,000 1,100 5,500 C#*D#*E#*F#
2 Trams 2 a 6 5,000 10,000 1,100 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,500

11 E894FBF0 m2 Pintat element metal.lic, biga, pilar, element compost de perfils d'acer a amb pintura acrilica, amb dues capes
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat efecte corten texturitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala Exterior T
2 Pilars HEB 120 4,000 14,600 0,686 40,062 C#*D#*E#*F#
3 IPE 200 laterals 4,000 5,400 0,788 17,021 C#*D#*E#*F#
4 IPE 200 Testers 4,000 2,500 0,788 7,880 C#*D#*E#*F#
5 HEB 120 Perimetre coberta 1,000 16,510 0,686 11,326 C#*D#*E#*F#
6 Connexions edifici HEB 120 3,000 2,000 1,100 0,686 4,528 C#*D#*E#*F#
7 Connexio coberta 100.100.4 2,000 5,050 0,400 4,040 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
9 Muntat 100.100.4 2,000 2,250 0,400 1,800 C#*D#*E#*F#

10 UPN 200 Replans escala 9,000 2,500 0,686 15,435 C#*D#*E#*F#
11 IPE 180 Sostre Insta 4,000 2,500 0,698 6,980 C#*D#*E#*F#
12 HBE 120 Sostre Badalot 2,000 2,500 0,686 3,430 C#*D#*E#*F#
13 UPN 200 Replans Transv 2,000 0,800 6,000 0,661 6,346 C#*D#*E#*F#
14 UPN 200 Zancas 1 Tr 2,000 2,460 0,661 3,252 C#*D#*E#*F#
15 UPN 200 Zancas 2n a 6 10,000 5,250 0,661 34,703 C#*D#*E#*F#
16 Tirants Ø16 mm 6,000 3,350 2,000 0,060 2,412 C#*D#*E#*F#
17 4,000 4,100 2,000 0,060 1,968 C#*D#*E#*F#
18 Passamà 53,690 0,100 5,369 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,952
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12 E8MAU050 m Barana formada per 2 planxes d'acer de 3 mm sobre subestructura de xapa d'acer pintat amb planxa d'acer
h/135 cm de 3 mm de gruix, col.locada soldada, inclo p/p subestructura de suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passera 2,000 2,350 4,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,700

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 04  SISTEMA D'ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Titol 3 05  LINEA DE VIDA

1 EB71MAN2 u Linea de vida horitzontal Tipus 1 UNE EN 795C LVH001 de 33 ml, acer inxidable, amb 2 carros de translació
UNE EN 795, portes instal.lació, certificació, p/p elements de seguretat, control documental, certificació i llibre
de manteniment.Fixada coberta teule inclinada sobre cavalls de fusta, partida totalment acabada, inclou
desumuntatge de teules, ancoratge a cavall de fusta, re impermeabilització, peces especials, segellats, inclos
ajuts, i elements d'elevació i de seguretat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea de vida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Titol 3 01  DIVISORIES

1 E612AR6L m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x75 mm, de dues cares vistes, junta repassada col·locat amb morter de calç

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani T
2 3,100 2,230 6,913 C#*D#*E#*F#
3 3,800 2,230 8,474 C#*D#*E#*F#
4 0,600 2,230 1,338 C#*D#*E#*F#
5 0,300 2,230 0,669 C#*D#*E#*F#
6 2,750 2,230 6,133 C#*D#*E#*F#
7 2,050 2,230 4,572 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,800 2,230 3,568 C#*D#*E#*F#
9 1,980 2,230 4,415 C#*D#*E#*F#

10 3,050 2,230 6,802 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,884

2 E612MI1N m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu inclusor
aire/plastificant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa T
2 1,520 3,300 5,016 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,316

3 E4F7NK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.05 m de llargària, per a revestir, col·locada
amb el mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 E614ATAX m2 Paredó recolzat divisòria de 9 cm de gruix, de totxana de 240x115x90 mm, LD, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de
designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa T
2 Zona CAP 3,000 0,900 2,400 6,480 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
4 1,920 3,300 6,336 C#*D#*E#*F#
5 Zona Acces 1,460 3,300 4,818 C#*D#*E#*F#
6 1,520 3,300 5,016 C#*D#*E#*F#
7 4,050 3,300 13,365 C#*D#*E#*F#
8 0,850 3,300 2,805 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,220

5 E83EZZGB m2 Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb plaques sedmirigida de llana de vidre de 50 mm y 0,031, inclou p/p brancals
obertures, i cortiners

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Pis 1r T
2 Sala Actes est 1,000 8,850 3,520 31,152 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,850 2,850 25,223 C#*D#*E#*F#
4 Costelles 4,000 0,670 3,510 9,407 C#*D#*E#*F#
5 Sala Actes Oest 1,000 8,850 3,520 31,152 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,850 2,850 25,223 C#*D#*E#*F#
7 Costelles 10,000 0,670 3,300 22,110 C#*D#*E#*F#
8 Ninxols Llibreries 4,000 2,000 0,960 1,000 7,680 C#*D#*E#*F#
9 PP2 T

10 Laterals Passera 2,000 8,610 17,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,167

6 E8L128H8 m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 27 cm, llargària 170 cm, col·locada amb morter ciment 1:8
armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Pis 1r T
2 Nord 3,000 1,700 5,100 C#*D#*E#*F#
3 Oest 8,000 1,700 13,600 C#*D#*E#*F#
4 Sud 4,000 1,700 6,800 C#*D#*E#*F#
5 Est 8,000 1,700 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,100
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7 E652234R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12.5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PO T
2 4,050 3,170 12,839 C#*D#*E#*F#
3 4,790 3,170 15,184 C#*D#*E#*F#
4 2,450 3,170 7,767 C#*D#*E#*F#
5 P Pis 1r T
6 2,000 6,800 3,200 43,520 C#*D#*E#*F#
7 3,000 4,000 3,200 38,400 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,860 3,200 5,952 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,380 3,200 10,816 C#*D#*E#*F#

10 TABIQUES T
11 3,000 1,620 1,000 4,860 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,730 1,000 3,460 C#*D#*E#*F#
13 2,000 4,800 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#
14 1,000 6,250 1,000 6,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,648

8 E652237R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12.5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T
2 1,800 3,200 5,760 C#*D#*E#*F#
3 2,690 3,200 8,608 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,368

9 E6522MAN m2 Suplement cost placa hidrofuga  guix laminat 12,5 mm vora afinada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PO T
2 4,050 4,000 16,200 C#*D#*E#*F#
3 4,790 4,000 19,160 C#*D#*E#*F#
4 2,450 4,000 9,800 C#*D#*E#*F#
5 P Pis 1r T
6 6,700 3,200 21,440 C#*D#*E#*F#
7 2,990 3,200 9,568 C#*D#*E#*F#
8 8,050 3,200 25,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,928

10 E83EZMAN m2 Tabica penjant plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca de 50 mm y 0,031,i sub estructura de ferro galvanitzat
de 40x40x2mm cada 1 en horitzontal i en vertical,  inclou p/p brancals obertures, i cortineros

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T
2 Testers forjat 0,720 17,350 12,492 C#*D#*E#*F#
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3 1,320 1,400 1,848 C#*D#*E#*F#
4 Sobre correderes 4,680 1,000 4,680 C#*D#*E#*F#
5 4,460 1,000 4,460 C#*D#*E#*F#
6 3,310 1,000 3,310 C#*D#*E#*F#
7 6,120 1,000 6,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,910

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Titol 3 02  FUSTERIES INTERIORS

1 EAQDZP18 u Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250 cm, amb dues fulles batents i 1 fix superior, enrasades
cara Exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat
amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix.
Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de
10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció
acústica >30dBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EAQDMAN2 u Fusteria de fusta tipus Fu02 de mides totals 90x250 cm, amb 1 fulles batents i 1 fix superior, enrasades cara
Exterior. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de
gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a
paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció
acústica >30dBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EAQDMAN3 u Fusteria de fusta tipus FU03 de mides totals 110x250 cm, amb una fulles batents i 1 fix superior, enrasades cara
Exterior. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de
gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a
paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció
acústica >30dBA

folrats interiorment per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 35x35 mm formant una quadrícula de 30x50
cm, recercat amb una llata de 35x35 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8
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mm de gruix, fulla batent formada per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 35x50 mm formant una
quadrícula de 30x30 cm, recercat amb una llata de 35x50 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM
ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de
pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat (reforçat horitzontalment amb tub d'acer
60x40x3 mm). entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Tot segons detall
plànols.3. Maneta d'acer inoxidable AISI 316 tipus 1988 600CH d'Ozcariz
Mecanisme de balda de tancament tipus 81/654 TO amb botó de senyalització tipus 94/1654 TO d'Ozcariz

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció
acústica >30dBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EAQDMAN4 u Fusteria de fusta tipus FU04 de mides totals 95x210 cm, amb una fulles batent, enrasades cara Exterior.
Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250 cm, amb dues fulles batents i 1 fix superior, enrasades
cara Exterior. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50
cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8
mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix
per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per
pintar.  Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció
acústica >30dBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EATA6J27 u Porta acústica Fu05, de 100x215 amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF
acabat lacat, de 54 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 46 dB(A), d'una fulla batent de cares llises de
90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau mestrejada, maneta AISI 316 tipus 1988 600 CH
d'Ozcariz o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EAQEA184 u Porta de fulles batents Fu 06 de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80/85/90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de
formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell
de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de
fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM
hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques
segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció
acústica >30dBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu06 90x215 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EAQDMAN7 u Fusteria de fusta tipus FU07 de mides totals 95x210 cm, amb una fulles corredera guia Klein, Tirador Vertical
Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant
una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM
ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de
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pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10
mm de gruix. Tot per pintar.  Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu07 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EAQDMAN8 u Fusteria de fusta tipus FU08 de mides totals 90x210 cm, amb una fulles batent, enrasades cara Exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat
amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell WISA Abet (B-s1, d0) de 8 mm de gruix.
Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de
10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció
acústica >30dBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu08 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EAQDZ215 u Conjunt Fu10 de quatre fulles correderes batents amb guia superior penjada al sostre, llum 448x280, de 40 mm
de
acabat exterior amb taulell de Taulell Wisa 9 mm Bs1 d0, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts i
sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat, inclos p/p estructura de suport, tanques i
peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EAQDMA09 u Fusteria de fusta tipus FU09 de mides totals 95x215 cm, amb una fulles batent.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat
amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell Wisa Abet ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de
gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a
paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per
pintar.  Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció
acústica >30dBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu09 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 EAU15C40 m2 Envà mòbil bidireccional Fu11 Tipus Reuter o similar format de mides totals 448x280 format per 4 moduls amb
dues portes acustiques integrades, de 103 mm de gruix, amb una massa superficial 40 kg/m2, guia superior
lacada penjada al sostre, perfileria no vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca,
acabat exterior amb taulell de Taulell Wisa 9 mm Bs1 d0, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts
acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat, inclos p/p estructura de
suport, tanques i peces especials.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu11 4,480 2,800 12,544 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,544

12 EAQDMA11 u Fusteria de fusta tipus Fu12 de mides totals 80x222 cm, amb una fulles corredera guia Klein, Tirador Vertical
Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat
amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de Wisa Abet (B-s1, d0) de 8 mm de gruix.
Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de
10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció
acústica >30dBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EAQDMA12 u Fusteria de fusta tipus Fu13 de mides totals 212x280 cm, amb dues fulles correderes guia Klein, Tirador Vertical
Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat
amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell Wisa Abet (B-s1, d0) de 8 mm de gruix.
Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de
10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció
acústica >30dBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EASAZP07 u Porta tallafocs de fusta tipus Fu14, EI2 40-c5, d'una fulla batent de 95x215 cm tipus Puertas Cortafuegos de
Madera o equivalent, amb certificat d'homologació, per pintar, col·locada emplafonada a cara amb taulell Wisa
Abet ignifug. Inclou frontisses, juntes intumescents, pany de cop amb clau mestrejada, manetes i topall d'acer
inoxidable.
Totes les portes tallafoc tindran frontisses de retorn i tindran certificació d'homologació segons CTE. Pany de
cop i clau mestrejada quatre nivells. Maneta d'acer inoxidable AISI 316 tipus 1988 600CH d'Ozcariz

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EAQSC133 u Conjunt d'armari dues fulles batents, Fu15 de 140x90 taule Wisa Abet ignifug de fusta per a pintar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 40 cm d'amplària, inclos formació caixa interior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EAQDMA15 u Fusteria de fusta tipus FU16 de mides totals 118x280 cm, amb una fulla pivotant.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat
amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix.
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Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de
10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.Pany amb clau, pivot intern per a
fixació sostre i paviment.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció
acústica >30dBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EAQDMA16 u Fusteria de fusta tipus FU17 de mides totals 118x312 cm, amb una fulla pivotant.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat
amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix.
Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de
10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.
Pany amb clau, pivot intern per a fixació sostre i paviment.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció
acústica >30dBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EAQDMA17 u Fusteria de fusta tipus Fu18 de mides totals 170x280 cm, amb una fulla corredera guia Klein, pany i clau,
Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat
amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix.
Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de
10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció
acústica >30dBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fu18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EAQEMA19 u Porta de fulles batents Fu 19 de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 50 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària Enrasada exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat
amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell Wisa Abet ignifug (B-s1, d0) de 8 mm de
gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a
paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per
pintar.  Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció
acústica >30dBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 EABGZMAN u Fusteria d'acer tipus Fi01 de 150x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema Economy 60 de
Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en
fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir
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(galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Amb
mecanisme tancaportes de GEZE
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou premarc
d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

21 EABGZM02 u Fusteria d'acer tipus Fi02 de 90x260 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema Economy 60 de
Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en
fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir
(galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, i contactor per alarma.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou premarc
d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 EASAZMAN m Fusteria tipus Fi 02/02'/08, formada per un element de vidre laminar (vidre en partida separada) i dos perfils U
de xapa plegada de 3 mm. de gruix de 30x25 d'acer inoxidable ASI 316, el perfil inferior encastat al paviment i el
superior soldat a un tub de 40.40.2 mm. Col.locada i acabada segons detall planols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi02 4,000 4,450 17,800 C#*D#*E#*F#
2 Fi02' 1,000 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
3 Fi08 2,000 2,620 5,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,490

23 EABGZM03 u Fusteria d'acer tipus Fi03 de 120x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema Economy 60 de
Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en
fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir
(galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau mestrejada 4
nivells.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou premarc
d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 EABGMA04 u Tancament vidre correder Fi04 de 220x230 cm, 2 porta correderes vidre laminar securitzat 5+5 amb butyral
trasnparent guia Klein, amb balda d'acer inosx per tancament porta de vidre. Tot segons detall plàanols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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25 EABGMA03 u Fusteria d'acer tipus Fi05 de 260x280 cm, 1 porta corredera formada amb perfils del Sistema Economy 60 de
Jansen, pany calu mestrejada 4 nivells i tivador inox Ø35 AISI 316, 1988 654-T0 d'Ozcariz. Marc enrasat interior
i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara
no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF, pnay i clau
pivot intern per a fixació terra i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou premarc
d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 EABGZM06 u Fusteria d'acer tipus Fi06 de 360x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema Economy 60 de
Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en
fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir
(galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Pivotm per
fixació fulla a terre i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou premarc
d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi06 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 EABGZM07 u Fusteria d'acer tipus Fi07 de 165x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema Economy 60 de
Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en
fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir
(galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Amb
mecanisme tancaportes de GEZE
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou premarc
d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 K89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Revestiment DM 60,220 60,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,220

29 EC151E01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, col·locat amb Ud'acer inxodable AINSI 316 , inclos p/p cantells polits

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi02 4,000 4,450 2,600 46,280 C#*D#*E#*F#
2 Fi02' 1,000 3,450 2,600 8,970 C#*D#*E#*F#
3 Fi05 1,000 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
4 Fi06 1,000 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
5 Fi08 2,000 2,620 2,600 13,624 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 83,434

30 EC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, inclos p/p cantells polits

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi01 3,000 1,500 2,800 12,600 C#*D#*E#*F#
2 Fi02' 1,000 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
3 Fi03 1,000 1,200 2,800 3,360 C#*D#*E#*F#
4 Fi06 1,000 0,900 2,800 2,520 C#*D#*E#*F#
5 Fi07 2,000 1,650 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,320

31 E66AU005 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus Trespa Athlon o equivalent, de 14 mm de gruix, color a definir
per la DF,inclòs portes i elements fixes, barres de remat superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i
pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable ASI 316 mat tipus Ocariz o equivalents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Co01 2,000 1,700 2,100 7,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,140

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Titol 3 03  SERRALLERIA

1 EB146C01 m Passamà de pletina d'acer lacat 40x10 mm, col·locat cargolat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi09 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 KB15U010 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit brillant mirall, format
per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat 10+10 mm, cantells polits h 120/140 amb
butiral transparent col·locat amb silicona neutra i galzes de neopre, col·locada amb fixacions mecàniques.
Clasificación de prestacions 1B1, segons UNE-EN 12600, per a una carrega 0,8 kN/m aplicadada sobre la part
superior del vidre segons CTE DB SE-AE; fixat a formigó amb ancoratges mecánics d'expansió, d'alta
resistencia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi10 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
2 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

3 EB122JAM m Barana d'acer galvanitzat, passamà perimetral 40x10, i brèndoles Ø12 cada 10 cm, de 110 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fi11 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 06  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 3 01  PAVIMENTS

1 E9Z21100 m2 Rebaixat del paviment de terratzo, formigó o pedra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani 82,960 82,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,960

2 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona CAP 34,200 34,200 C#*D#*E#*F#
2 Zona Terratzo Magatzems 13,290 13,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,490

3 E9M11028 m2 Paviment continu de 2 capes de vernís poliuretà antilliscant, amb dotació d'1,6 kg/m2 aplicat a rodet segons
especificacións
- Eliminació la lechada de ciment superficial amb mitjans mecánics
- Neteja de la pols per aspiració
- Impregnar la superficie amb HEMPADUR SEALER PS 05970 aplicat amb rodet i dues capes de
HEMPATHANE SATIN FC 551E0

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani 82,960 82,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,960

4 L9CR40A3 u Reposició de fins a 9 peces de terratzo, amb peces recuperades o d'aplec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 E9B3ZPF1 m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària Local acabat tall de serra, preu alt, de 20 mm de gruix i de 30x60
cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acces PB 47,950 47,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,950

6 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
2 P Pis 6,580 6,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,180

7 E9DCU270 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115
peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
2 P Pis 6,580 6,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,180

8 E9C14611 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x60 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 13,290 13,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,290

9 E93A3120 m2 Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Pis 1r 308,900 308,900 C#*D#*E#*F#
2 P Pis 2n 151,830 151,830 C#*D#*E#*F#
3 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
4 A deduir Pav Gres PP1 -6,580 -6,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 458,000

10 E9P7129F m2 Paviment de cautxu classe 32-34 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, amb superfície llisa, tipus
Kayar d'Artigo o equivalent en rotlle, col·locat amb adhesiu resines epoxi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Pis 1r 291,000 291,000 C#*D#*E#*F#
2 P Pis 2n 151,830 151,830 C#*D#*E#*F#
3 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
4 A deduir Pav Gres PP1 -6,580 -6,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,100

11 E9B3ZPF4 m2 Marxapeus de marbre blanc pais polida, preu alt, de 30 mm de gruix i en una sola peça, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Soterrani 2,000 1,080 0,530 1,145 C#*D#*E#*F#
2 P Baixa 1,000 1,050 1,350 1,418 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,560 0,620 0,967 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
5 P Pis 1r 1,000 1,270 1,080 1,372 C#*D#*E#*F#
6 3,000 1,080 0,320 1,037 C#*D#*E#*F#
7 P Pis 2n 3,000 1,080 0,320 1,037 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,326

12 E9V7U001 m Esglaó de fusta de tauler Contraxapat Wisa Trans 25 mm encolat, amb film protector, i 30 cm d'estesa, d'una
peça, col·locat , tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta. Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris
d'ASFALTEX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala Principal T
2 PB+PP1 24,000 1,180 28,320 C#*D#*E#*F#
3 PP1+PP2 24,000 1,180 28,320 C#*D#*E#*F#
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4 Replans 4,000 1,180 1,180 5,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,210

13 E9Z5U010 m Tapajunts de paviment, junta vertical ancorada en solera amb L o rodó, d'acer inoxidable 6x70 mm AISI 316
encastat a paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa 1,950 1,950 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 P P1r 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,550

14 E9S2LN3B m2 Marxapeus de planxa d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, acabat mat, de xapa de
3 mm de gruix col·locat amb resines epoxi, Previ arestat final de placa amb peça de remat pròpia del sistema.
Junta oberta entre sòcol i final de placa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ascensor 3,000 0,200 0,900 0,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,540

15 E9UAZP12 m Sòcol d'alumini lacat de 75x15 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa T
2 Façana 8,930 8,930 C#*D#*E#*F#
3 Lat Carrer 4,530 4,530 C#*D#*E#*F#
4 P Pis 1 T
5 Testers 2,000 22,320 44,640 C#*D#*E#*F#
6 Laterals 2,000 13,200 26,400 C#*D#*E#*F#
7 Magatzem 6,660 6,660 C#*D#*E#*F#
8 Arxiu 2,220 2,220 C#*D#*E#*F#
9 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#

10 Bany 2,730 2,730 C#*D#*E#*F#
11 Despatx 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
12 1,930 1,930 C#*D#*E#*F#
13 2,960 2,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,350

16 E9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, igual a l'existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

17 E9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM lacat de 15 mm de gruix, lacat, de 10 cm d´alçària, col·locat amb adherit amb
silicona-ciment especifica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa T
2 R04 13,320 13,320 C#*D#*E#*F#
3 T01 8,980 8,980 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 22,300

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 06  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 3 02  PARAMENTS VERTICALS. REVESTIMENTS I APLACATS

1 K8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, inclou p`/p reglades, sòcols, arestes, etc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa T
2 CAP Envolvent 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
3 T01 2,000 1,520 3,300 10,032 C#*D#*E#*F#
4 P Pis 1r T
5 T02 2,230 2,800 6,244 C#*D#*E#*F#
6 PEÇA 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,876

2 K8122MAN m2 Reparació, restauració de volums i complecio enguixat existent sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, inclou p/p
reglades, sòcols, arestes, etc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa T
2 R02 13,060 2,900 37,874 C#*D#*E#*F#
3 R01 15,770 2,900 45,733 C#*D#*E#*F#
4 R04 13,580 2,900 39,382 C#*D#*E#*F#
5 T01 2,000 3,120 2,900 18,096 C#*D#*E#*F#
6 CAP envolvent 5,850 2,900 16,965 C#*D#*E#*F#
7 6,730 2,900 19,517 C#*D#*E#*F#
8 P Pis 1r T
9 T02 0,770 2,800 2,156 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,600 2,800 8,960 C#*D#*E#*F#
11 PEÇA 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,683

3 E811A5N2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
ús corrent (GP), de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa T
2 R02 13,060 1,400 18,284 C#*D#*E#*F#
3 R01 15,770 1,400 22,078 C#*D#*E#*F#
4 R03 7,470 2,800 20,916 C#*D#*E#*F#
5 R04 7,470 2,800 20,916 C#*D#*E#*F#
6 CAP envolvent 5,850 1,400 8,190 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
8 6,730 1,400 9,422 C#*D#*E#*F#
9 Z04 7,000 2,800 19,600 C#*D#*E#*F#

10 Bany1 7,160 2,800 20,048 C#*D#*E#*F#
11 Bany2 7,300 2,800 20,440 C#*D#*E#*F#
12 Bany3 7,140 2,800 19,992 C#*D#*E#*F#
13 P Pis 1r T
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14 T03 Rajola 1,000 1,930 2,800 5,404 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,090

4 K8788200 m2 Neteja i preparació de paraments interiors de pedra, ceramica o arrebossades. Neteja de parament, tapiat de
forats, consolidació revestiments amb morter de calç.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani T
2 L.04 2,000 2,950 2,300 13,570 C#*D#*E#*F#
3 L04B 2,000 4,060 2,300 18,676 C#*D#*E#*F#
4 DIST 2,000 1,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
5 R05 2,000 2,950 2,300 13,570 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,740 2,300 6,302 C#*D#*E#*F#
7 L06 2,000 4,700 2,300 21,620 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,790 2,300 6,417 C#*D#*E#*F#
9 L03 2,000 4,060 2,300 18,676 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,060 2,300 4,738 C#*D#*E#*F#
11 7.10 2,000 3,840 2,300 17,664 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,030 2,300 6,969 C#*D#*E#*F#
13 PEÇA 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,802

5 E865U115 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM,
hidròfugclassificació al foc Bs2d0, de 16 mm de gruix, col·locat adherit sobre enllatat de fusta. Article: ref.
6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa T
2 Hall Banys 8,600 3,300 28,380 C#*D#*E#*F#
3 Rebedor 9,650 3,300 31,845 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,225

6 K82513230000 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, 10x10 cm de la serie Revestiments d'URBATEK col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T ref. B11904004 de la serie Adhesius cimentosos de BUTECH (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa T
2 R03 7,470 2,800 20,916 C#*D#*E#*F#
3 R04 7,470 2,800 20,916 C#*D#*E#*F#
4 Z04 7,000 2,800 19,600 C#*D#*E#*F#
5 Bany1 7,160 2,800 20,048 C#*D#*E#*F#
6 Bany2 7,300 2,800 20,440 C#*D#*E#*F#
7 Bany3 7,140 2,800 19,992 C#*D#*E#*F#
8 P Pis 1r T
9 T03 Rajola 1,000 1,930 2,800 5,404 C#*D#*E#*F#

10 Bany 1 6,700 2,800 18,760 C#*D#*E#*F#
11 Bany 2 6,920 2,800 19,376 C#*D#*E#*F#
12 Arrambador T
13 P Baixa T
14 R02 13,060 1,400 18,284 C#*D#*E#*F#
15 R01 15,770 1,400 22,078 C#*D#*E#*F#
16 CAP envolvent 5,850 1,400 8,190 C#*D#*E#*F#
17 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
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18 6,730 1,400 9,422 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,226

7 F96AUMAN m2 Revestiment paraments/brancals/dintels/ampits/etc xapa d'acer pintat, de 8 mm de gruix i gruix variable segons
peça, inclòs elements p/p subestructura, elements metàl·lics d'ancoratge, etc Peça totalment acabada inlclòs
ajuts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PO T
2 Cancell entrada
3 Laterals 2,000 0,300 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
4 Zona Serveis 2,000 2,200 0,200 0,880 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,100 0,200 0,220 C#*D#*E#*F#
6 6,000 0,320 1,480 2,842 C#*D#*E#*F#
7 3,000 0,320 1,050 1,008 C#*D#*E#*F#
8 P1 T
9 Laterals 6,000 2,200 0,200 2,640 C#*D#*E#*F#

10 Arxiu 1,000 0,800 0,200 0,160 C#*D#*E#*F#
11 Office 1,000 1,150 0,200 0,230 C#*D#*E#*F#
12 Despatx 1,000 2,390 0,200 0,478 C#*D#*E#*F#
13 T
14 Passera PP2 2,000 2,200 0,200 0,880 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,218

8 E8J4U040 m Aplacat de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb marbre pais color blanc polit, amb dos cantells en escaire,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banys PO 3,000 1,080 3,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,240

9 E865G4A5LBLP m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G
classe 1, de 15 mm de gruix, Wisa Spruce per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0,
acabat amb planxa de fusta de Abet, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta. Article: ref. 6711-11
de la serie Accessoris d'ASFALTEX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Pis 1r T
2 Mitgera Oest 1,000 8,900 2,800 24,920 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,670 2,800 3,752 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,300 2,100 5,040 C#*D#*E#*F#
5 Mitgera Est 1,000 8,900 2,800 24,920 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,670 2,800 3,752 C#*D#*E#*F#
7 3,000 0,300 2,100 1,890 C#*D#*E#*F#
8 Ninxols Llibreries 2,000 4,000 0,960 1,000 7,680 C#*D#*E#*F#
9 Nucli Serveis 2,000 4,030 2,800 22,568 C#*D#*E#*F#

10 2,000 6,800 2,800 38,080 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,420 2,100 1,764 C#*D#*E#*F#
12 Ampits Finestres 19,000 0,350 1,080 7,182 C#*D#*E#*F#
13 Hortitzontals Ninxols llibreries T
14 3,000 0,660 1,980 C#*D#*E#*F#
15 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
17 Ascensor T
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18 1,000 1,960 10,420 20,423 C#*D#*E#*F#
19 2,000 1,960 9,700 38,024 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,960 9,000 17,640 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,220 3,250 3,965 C#*D#*E#*F#
22 PP 2 T
23 Ampits finestres 4,000 0,450 0,350 0,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,510

10 E865G4A5LMA m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G
classe 1, de 15 mm de gruix, Wisa Spruce amb perforacions ortogonals Ø 8mm separades cada 24mm, per a
ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat amb planxa de fusta de Abet, tallat a mida,
col·locat adherit sobre enllatat de fusta. Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Pis 1r T
2 Mitgera Oest 1,000 8,900 2,800 24,920 C#*D#*E#*F#
3 Mitgera Est 1,000 8,900 2,800 24,920 C#*D#*E#*F#
4 Tester sala 1,000 4,690 2,800 13,132 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,972

11 E8MAUMAN m2 Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2
mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida, col.locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ascensor 3,000 1,000 0,800 0,250 0,600 C#*D#*E#*F#
2 3,000 2,000 2,200 0,250 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,900

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 06  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 3 03  SOSTRES

1 K842G53A m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat similar a les existents, acabat
superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 14 a 17
mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció
al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida
de 15 mm de base cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m i perfils
secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixa T
2 Sala 10,660 10,660 C#*D#*E#*F#
3 Mag 3,470 3,470 C#*D#*E#*F#
4 Bany 3,470 3,470 C#*D#*E#*F#
5 Consulta 15,450 15,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,050

2 E844ML01 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de 13mm de gruix, Cleaneo Akustik perforacions en block 8/18R de Knauf ,
amb un percentatge de perforació superior al 18%. o qualitat equivalent. Sistema fix amb entramat ocult amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada, amb 20 mm de lla de roca Densitat 40kg/m3, amb paper kraft

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P0 23,040 23,040 C#*D#*E#*F#
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2 P1 80,580 80,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,620

3 K8432238LQXJ m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals tintades de color blanc, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina,
de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, i perimetre perfil Z per a formació de
llaga amb classe d'absorció acústica ref. HDF12625E de la serie Heradesign fine d'AMF D segons UNE-EN-ISO
11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils
principals amb forma d'omega, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m
amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa T
2 Nucli banys 17,800 17,800 C#*D#*E#*F#
3 Mag CAP 7,780 7,780 C#*D#*E#*F#
4 Mag Biblio 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
5 P Pis 1r T
6 Nucli banys 23,620 23,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,950

4 E83E146B m2 Extradossat parament inclinat de plaques de guix laminat Cleaneo Akustic rectilinea rodona perforació en block
8/18R Model Be de Knauf format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals
de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca 40kg/m3 amb paper kraft , inclou p/p peça remat perimetral amb Z lacada
blanca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 2,000 23,220 8,450 392,418 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 392,418

5 E8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim,
inclou enmarcats de trams perforats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Pis 1r T
2 Zona Façana Sud 10,200 10,200 C#*D#*E#*F#
3 Costat Oest 20,100 20,100 C#*D#*E#*F#
4 Est 5,440 5,440 C#*D#*E#*F#
5 Passera PP2 1,000 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,690

6 E84ZG1A0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de
placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de
retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 06  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 3 04  PINTURES
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1 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PO T
2 Hall CAP Perimetre 1,000 18,390 1,500 27,585 C#*D#*E#*F#
3 R02 1,000 13,060 1,500 19,590 C#*D#*E#*F#
4 R01 1,000 16,170 1,500 24,255 C#*D#*E#*F#
5 Z02 1,000 22,280 2,850 63,498 C#*D#*E#*F#
6 R04 13,320 2,850 37,962 C#*D#*E#*F#
7 T01 9,020 2,850 25,707 C#*D#*E#*F#
8 Perimetre PP1/2 T
9 Trasdossat Façana Laterals 2,000 22,180 4,100 181,876 C#*D#*E#*F#

10 Testers 2,000 85,200 170,400 C#*D#*E#*F#
11 Cos Serveis 6,660 2,850 18,981 C#*D#*E#*F#
12 6,250 2,850 17,813 C#*D#*E#*F#
13 6,850 2,850 19,523 C#*D#*E#*F#
14 5,420 2,850 15,447 C#*D#*E#*F#
15 PP2 T
16 Lat Passera 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
17 PEÇA 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 788,637

2 K898U001 m2 Pintat en veladura de parament de formigó/morter de calç/ceramica, etc, amb pintura mineral al silicat, amb una
capa de fons i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani T
2 Sostre Sotrerrani 78,010 78,010 C#*D#*E#*F#
3 L.04 2,000 2,950 2,300 13,570 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,100 2,300 14,260 C#*D#*E#*F#
5 L04B 2,000 4,060 2,300 18,676 C#*D#*E#*F#
6 DIST 2,000 1,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
7 R05 2,000 2,950 2,300 13,570 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,740 2,300 12,604 C#*D#*E#*F#
9 L06 2,000 4,700 2,300 21,620 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,790 2,300 12,834 C#*D#*E#*F#
11 L03 2,000 4,060 2,300 18,676 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,060 2,300 9,476 C#*D#*E#*F#
13 7.10 2,000 3,840 2,300 17,664 C#*D#*E#*F#
14 2,000 3,030 2,300 13,938 C#*D#*E#*F#
15 PEÇA 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 349,498

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cel Ras Cleaneo 103,620 103,620 C#*D#*E#*F#
2 Cel Ras Cleaneo Ø 392,410 392,410 C#*D#*E#*F#
3 Cel Ras Continu 39,690 39,690 C#*D#*E#*F#
4 PEÇA 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 685,720

4 E89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana barrots Fi11 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 Passamans Fi 09 12,000 0,080 2,000 1,920 C#*D#*E#*F#
3 PEÇA 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,920

5 E8981BB0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa T
2 Hall Banys 8,600 3,300 28,380 C#*D#*E#*F#
3 Rebedor 9,650 3,300 31,845 C#*D#*E#*F#
4 Fusteries T
5 Fu 01 1,000 2,000 2,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Fu 02 1,000 2,000 0,900 2,500 4,500 C#*D#*E#*F#
7 Fu 03 1,000 2,000 1,100 2,500 5,500 C#*D#*E#*F#
8 Fu 04 1,000 2,000 0,950 2,100 3,990 C#*D#*E#*F#
9 Fu 05 1,000 2,000 1,000 2,150 4,300 C#*D#*E#*F#

10 Fu 06 3,000 2,000 0,900 2,150 11,610 C#*D#*E#*F#
11 Fu 07 1,000 2,000 0,950 2,100 3,990 C#*D#*E#*F#
12 Fu 08 1,000 2,000 0,900 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
13 Fu 09 3,000 2,000 0,950 2,150 12,255 C#*D#*E#*F#
14 Fu 10 1,000 2,000 4,480 2,800 25,088 C#*D#*E#*F#
15 Fu 11 1,000 2,000 4,480 2,800 25,088 C#*D#*E#*F#
16 Fu 12 1,000 2,000 0,800 2,220 3,552 C#*D#*E#*F#
17 Fu 13 1,000 2,000 2,120 2,800 11,872 C#*D#*E#*F#
18 Fu 14 1,000 2,000 0,950 2,150 4,085 C#*D#*E#*F#
19 Fu 15 1,000 2,000 1,400 0,900 2,520 C#*D#*E#*F#
20 Fu 16 1,000 2,000 1,180 2,800 6,608 C#*D#*E#*F#
21 Fu 17 1,000 2,000 1,180 3,120 7,363 C#*D#*E#*F#
22 Fu 18 1,000 2,000 1,700 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
23 Fu 19 6,000 2,000 0,500 2,100 12,600 C#*D#*E#*F#
24 PEÇA 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,446

6 E894BBS0 m2 Pintat element metal.lic d'acer qualsevol perfil a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA T
2 Corretges UPN T
3 Reforç UPN 240 8,000 2,000 8,960 0,775 111,104 C#*D#*E#*F#
4 Pletines Suport UPN 16,000 0,500 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#
5 Tirants T
6 Tirants Pletina 70x10 7utx2 8,000 3,700 0,100 2,000 5,920 C#*D#*E#*F#
7 6,000 2,800 0,100 2,000 3,360 C#*D#*E#*F#
8 Pletines 7,000 0,200 0,200 0,280 C#*D#*E#*F#
9 Escala Interior T

10 Pilars 80.40.4 2,000 11,150 0,320 7,136 C#*D#*E#*F#
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11 2,000 10,500 0,320 6,720 C#*D#*E#*F#
12 Perimetrals 80.40.4 5,000 4,000 1,950 0,320 12,480 C#*D#*E#*F#
13 Tirants 80.40.4 2,000 1,200 0,320 0,768 C#*D#*E#*F#
14 Reforç repla Pletines 50x8 e 8 3,000 4,000 1,150 2,000 27,600 C#*D#*E#*F#
15 Pletina Exterior 210x8 4,000 3,780 0,210 2,000 6,350 C#*D#*E#*F#
16 2,000 4,780 0,210 2,000 4,015 C#*D#*E#*F#
17 Pletina Interior 280x8 6,000 2,300 0,280 2,000 7,728 C#*D#*E#*F#
18 Graons+Replans 62,100 0,500 2,000 62,100 C#*D#*E#*F#
19 PEÇA 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 311,961

7 K87A2101 m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior d'elements de fusta, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corretges Coberta 15+10+15 2,000 8,000 22,320 0,400 142,848 C#*D#*E#*F#
2 Envallades 45+28+45 2,000 4,000 8,370 1,180 79,013 C#*D#*E#*F#
3 Reforç coberta T
4 Reforç 100x200 14,000 22,600 0,600 189,840 C#*D#*E#*F#
5 Reforç 200x200 1,000 4,550 0,800 3,640 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,600 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#
7 Badalot ascensor 100x200 2,000 2,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
8 2,000 4,700 0,600 5,640 C#*D#*E#*F#
9 6,000 1,330 0,600 4,788 C#*D#*E#*F#

10 PEÇA 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 471,049

8 E8A8AA30 m2 Tractament de protecció superficial de element de fusta biga, pilar, cabiró, etc amb lasur a l'aigua a base de
resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat blanquinos, aplicat en tres capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corretges Coberta 15+10+15 2,000 8,000 22,320 0,400 142,848 C#*D#*E#*F#
2 Envallades 45+28+45 2,000 4,000 8,370 1,180 79,013 C#*D#*E#*F#
3 Reforç coberta T
4 Reforç 100x200 14,000 22,600 0,600 189,840 C#*D#*E#*F#
5 Reforç 200x200 1,000 4,550 0,800 3,640 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,600 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#
7 Badalot ascensor 100x200 2,000 2,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
8 2,000 4,700 0,600 5,640 C#*D#*E#*F#
9 6,000 1,330 0,600 4,788 C#*D#*E#*F#

10 PEÇA 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 471,049

9 E8A8AA50 m2 Tractament de protecció superficial de parament horitzontal de fusta amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Wisa Normal 228,510 228,510 C#*D#*E#*F#
2 Wisa foradat 62,970 62,970 C#*D#*E#*F#
3 PEÇA 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 321,480

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
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Titol 3 01  INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES
Titol 3 (1) 01  GEOTERMIA

1 EEUEÇ902 u Subministrament i realització de pou per a disipació d'energia geotermica provinent del líquid caloportador de la
bomba de calor aigua-aigua. El pou consta d'una profunditat de 100 metres i 25 cm de diàmetre. Inclou dues
sondes de tub de PEHD PN20 de diàmetre 32,un tub de plenat de la mateixa distància que el pou i accessoris.
Preparat per un terreny de duresa mitja. Inclou equips auxiliars, barrena, transport, encamisat, replenat amb
morter tèrmic i gestió residus extracció. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment completat i en
funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 EFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1.025,000

3 PATR0001 pa Partida per a la realització del test de resposta tèrmica del terreny, consistent en avaluar la saturació del terreny
amb el temps utilitzant la recirculació d'aigua freda procedent de una bomba de calor a temperatura constant
durant un periode de temps no inferior a 120 hores. Es generarà informe amb els resultats de temperatura
inalterada del terreny, conductivitat tèrmica, estimació de la deriva de temperatura amb el temps. No inclou a
perforació del pou.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES
Titol 3 (1) 02  DISTRIBUCIÓ I PRODUCCIÓ DE CLIMA

1 EEH5Ç917 u Subministrament i col·locació d'equip de bomba de calor aigua-aigua marca CLIMAVENETA o equivalent, model
WWR DHW2/B/0121T/ de 35,1kW en fred (7-12ºC) i 40.5kW en calor (40-45ºC), amb refrigerant R407, amb
recuperació de calor total, equipada amb compressor SCROLL, intercanviador de plaques, tensió de treball
400v/3/50Hz +PE; cables del quadre elèctric enumerats; amb relé extern de seqüència de fases;
magnetotèrmics en les cargues; targeta sèrie per el protocol CAREL/MODBUS (RS485); senyal auxiliar 4-20
mA; senyal remota per a Doble Set Point; entrada digital per a habilitar el Command Limit (limitació de potència);
preconfiguració per a placa remota, dissenyada per instal·lacions de geotèrmia. Equipada amb 1 compresor
Scroll, bescanviador de plaques. Incorpora manòmetres de HP i LP, vàlvula modulant de 3 vies, amortidors de
goma, interuptor de flux de l'evaporador, filtre de 1 1/2´´, dos conjunts de de 2 bombes; un pel costat de
recuperació i l'altre pel costat de la instal·lació, acumulador tèrmic de 200 litres, mà d'obra, bancada, materials,
transports i mesdis auxiliars. Tot segons especificacions tècniques incloses en el projecte executiu. Totalment
instal·lat, i en funcionament, posta en marxa i programat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EE21Ç917 u Subministrament i colocació de caldera mural de condensació a gas de 72.6 kW (80ºC-60ºC)/80 kW
(50ºC/30ºC) marca VIESSMANN o equivalent, model Vitodens 200-W segons DIN 677 amb homologació CE EN
676 amb cremador cilíndric MATRIX. Amb capacitat de temperatura d'impulsió de fins a 110 ºC, amb descens
progresiu de la temperatura de caldera amb condensació. Funcionament silenciós i baixa en emisions
contaminants com el òxid de nitrogen. Càmara de combustió d'acer inoxidable superior. De dimensions
530x480x850 mm(long.XamplXalt), pes 83 kg, pressió màx. de servei 4 bar, sortida de fums de 100-150 mm,
rendiment estacional de fins el 109%, amb regulació digital de la caldera Vitotrònic 100, model HC1 per al
funcionament amb descens progresiu de la temperatura de la caldera, amb funcions de protecció de caldera i
control, regulador de la temperatura de retorn, amb display de comandament, amb programa de commutació
per la producció d'ACS, canvia automàtic d'horari, avís de manteniment, indicador de consum, sistema de
diagnòstic d'averia. control de temperatura de fums. Inclou els suports antivibratoris, limitador de nivell d'aigua.
Inclou mà d'obra, materials auxiliars, transport i posta en marxa. totalment instal·lat i en funcionament.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EE41XXC5 m Subministrament i col·locació de xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 80/125
mm de diàmetre. De doble paret aillada que permet l'evacuaciós de fums fins a coberta dels gasos de la
combuistió de calderes estanques. La presa d'aire és independent al conducte de la xemeneia. Paret interior
AISI 316L, paret exterior AISI 304. Inclou accessoris de muntatge i subjecció. Inclós mà d'obra, barret, materials
i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada, connectada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 ENL1Ç800 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-7 PN 10 de Wilo amb regulació
electrònica. Bomba circuladora de rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia
ECM i regulació de potència integrada per a una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les
aplicacions de calefacció, ventilació i climatització
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó diferencial constant),
Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 segons EN 1092-2)
per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN 1092-2) per
contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències               : A   61.800-3; 2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 ENL1Ç801 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-10 PN 10 de Wilo amb
regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al bloqueig amb
tecnologia ECM i regulació de potència integrada per a una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per
a totes les aplicacions de calefacció, ventilació i climatització. D'sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó diferencial constant),
Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 segons EN 1092-2)
per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN 1092-2) per
contrabrida PN 6
materials
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Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències               : A   61.800-3; 2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 ENL1Ç802 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-12 PN 10 de Wilo amb regulació
electrònica. Bomba circuladora de rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia
ECM i regulació de potència integrada per a una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les
aplicacions de calefacció, ventilació i climatització. De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó diferencial constant),
Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 segons EN 1092-2)
per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN 1092-2) per
contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències               : A   61.800-3; 2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 ENL1Ç803 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Wilo-Stratos-Z 30 / 1-12 GG PN 10 amb regulació
electrònica. Bomba circuladora de rotor humit amb costos de funcionament mínims, per al muntatge en
canonada. Apta per a sistemes de recirculació d'ACS (de 0 ° C a +80 ° C) i aplicacions de climatització,
ventilació i calefacció (de -10 ° C a +110 ° C). Amb regulació de la potència electrònica integrada per pressió
diferencial constant / variable. Aïllants termoaislantes de sèrie. Amb nivell de comandament manual amb un
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botó de sèrie:
- Bomba ON / OFF
- Selecció de la manera de regulació: - dp-c (pressió diferencial constant)
- dp-v (pressió diferencial variable)
- dp-T (pressió diferencial controlada per la temperatura) mitjançant monitor IR / pendrive IR, Modbus,
BACnet, LON o Can
- Límit Q per la limitació del cabal màxim (ajust només a través d'pendrive IR)
- Mode manual (ajust d'una velocitat constant)
- Funcionament automàtic de reducció nocturna (autoadaptable)
- Ajust del valor de consigna i de la velocitat
La visualització de la pantalla gràfica de la bomba es pot girar per adaptar-se a la disposició vertical i vertical
del mòdul i indica:
- L'estat de funcionament
- Mode de regulació
- El valor de consigna de la pressió diferencial i de la velocitat
- Els missatges d'error i d'advertència
Motor síncron d'acord amb la tecnologia de motor de commutació electrònica amb un alt rendiment i un parell
d'arrencada elevat, funció de desbloqueig automàtic i protecció total del motor integrada.
Pilot d'indicació d'avaria, indicació general d'avaria lliure de tensió, interfície d'infrarojos per a la comunicació
sense fils amb el dispositiu de comandament i servei del mòdul ANAR / pendrive IR de Wilo.
Punt de connexió per als mòduls IF Wilo Stratos amb interfícies per a la gestió Tècnica Centralitzada i la gestió
de bombes dobles (accessoris: Mòduls IF Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext. Off, Ext.Mín, SBM,
Ext. off / SBM o DP).
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 40 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 segons EN 1092-2)
per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució especial per a bombes DN 40 a DN 65: brida PN 16 (segons EN 1092-2) per contrabrida PN 16
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Duresa total màx. admissible en sistemes de recirculació d'ACS               :
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències               : A   61.800-3; 2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 ENL1Ç804 u Submimnistrament i col·locació Bomba de recirculació d'ACS, bomba de rotor humit amb canvi de velocitats
manual de tres etapes per al muntatge en canonada únicament adequada per a aigua calenta sanitària. Motor
resistent al bloqueig. Carcassa de la bomba de llautó vermell, rodet de plàstic reforçat amb fibra de vidre, eix de
ceràmica amb coixinets de lliscament de carbó impregnats de resina.
materials
Carcassa de la bomba : Bronze (CC 491K) de conformitat amb la norma DIN 50.930-6 i el Reglament
alemany relatiu al tractament de l'aigua potable (TrinkwV)
rodete               : Plàstic (PPO)
Eix de la bomba               : Ceràmica d'òxid, marró (Al2O3)
coixinet               : Carboni, impregnat amb resina sintètica
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 0,30 m³ / h
Alçada d'impulsió               5,50 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : 2 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 65 ° C
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Pressió màxima de treball               : 10 bar
Duresa total màx. admissible en sistemes de recirculació d'ACS               : 3.21 mmol / l (18 ° dH)
Motor / components electrònics
Emissió d'interferències               : A 61000-6-3
Resistència a interferències               : A 61000-6-2
alimentació elèctrica               : 1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EJ681161 u Separador de microbombolles d'aire i llots, amb carcassa d'acer de designació 1S235JR segons UNE-EN
10027, amb connexions soldades de 50 mm de diàmetre nominal, per a un cabal de fins a 8 m3/h, per a una
pressió màxima de 10 bar i una temperatura màxima del fluid de 110°C, amb cos filtrant de malla de coure, amb
dipòsit decantador de llots a la part inferior amb vàlvula d'extracció, vàlvula de purga automàtica en la part
superior i vàlvula d'extracció de grans quantitats d'aire muntada al cos, muntat entre tubs i amb totes les
connexions fetes

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 EJAAÇ071 u Subministrament i col·locació de dipòsit d'Acumulador d'estratificació mixte de gran qualitat d'acer (S235 JR)
marca TISUN de 2000 litres de capacitat per servei de calefacció i producció d'aigua calenta amb combinació
amb una instal·lació solar. Disponibles totes les connexions necessaries, incluides 2 maneguet de 2´´ per a
resistencies elèctriques ensroscables. Inclou: aïllament de Vellon de fibres de poliester per a PC2WR2000 i una
llança de circulació WT5. Inclou instalació, mà d'obra i transport.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EJAAÇ072 u Subministrament i col·locació de dipòsit d'Acumulador d'estratificació mixt de 500 litres de capacitat de gran
qualitat d'acer (S 235 JR) per a servei de calefacció i producció d'aigua calenta en combinació amb una
instal·lació solar marca TISUN o equivalent, model PC500. La càrrega solar estratificada es realitza mitjançant
l'intercanviador tèrmic d'esfera extern. l'acumulador disposa d'un tub en espiral d'acer inoxidable on es produeix
l'aigua calenta segons el principi higiènic d'escalfament per pas continu. Disponibles totes les connexions
necessàries, inclosos 2 maneguets de 2 ´´per resistències elèctriques enroscables. L'acumulador es col·loca
sobre un anell de suport.. Inclou: aïllament de Vellon de fibres de poliester per a PC500 i una llança de
circulació WT5. Inclou instalació, mà d'obra i transport, materials i medis auxiliars

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EEU4U015 u dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D,
col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 EEU4U020 u dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D,
col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 EEU4U030 u dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D,
col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 EJAAU060 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de
suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat
sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les
connexions fetes

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

16 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

17 EEU7U001 u Canal aïllant de PVC , amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x 90 mm, amb 3 compartiments com a
màxim, de color blanc, per a fixació directa, muntada sobre paraments

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

18 EEVG2B61 u Comptador calor.hidrodin.Q=6,0m3/h,PN=16bar,DN=25mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

19 EJM1Ç912 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA PER CANONADA 1/2´´.MUNTAT SEGONS
NORMATIVA. AMB SORTIDA PER IMPULSOS. INCLÒS MUNTATGE, ACCESSORIS I AUXILIARS.
TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 EJM1Ç913 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA PER CANONADA 3/4´´.MUNTAT SEGONS
NORMATIVA. AMB SORTIDA PER IMPULSOS. INCLÒS MUNTATGE, ACCESSORIS I AUXILIARS.
TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 EN314327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 EN315327 u Base Doble Schuko Simon 500 CIMA, amb embornament per tall, sense Led, acabat blanc, ref. 50000432-030
de la serie Bases elèctriques Simon 500 CIMA de SIMON

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

24 EN317327 u Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida extensible cargolada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

25 EN318327 u Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida extensible cargolada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

26 EN319327 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de
140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

27 EN111547 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 EN111557 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

29 EN111567 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 EN111577 u Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer P235TR1, de 8´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200 mm) , amb un gruix del tub de 6,3 mm segons norma UNE-EN 10216
amb extrems ranurat i acabat pintat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

31 EN111587 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

32 EN111597 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

33 EN914427 u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt i muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

34 ENC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

35 ENC11020 u Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

36 ENC11030 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de
Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia de 1 a 4 h

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

37 ENC11040 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

38 ENC11050 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

39 ENC11060 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

40 EN712445 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=1,6, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

41 EN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

42 EN713945 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

43 EN812667 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

44 EN812677 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

45 EN812687 u Subministrament i muntatge de lluminària led 26W, temperartura de color 4000ºK, per encastar. Equipada amb
font Dali. Marca Modular Ligthing model Flat Moon 470. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

46 EN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

47 EN821697 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200
micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

48 EN8216A7 u Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

49 ENE14304 u Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

50 ENE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

51 ENE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

52 ENE17304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

53 ENE18304 u Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió baioneta

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

54 ENE19304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

55 EF11HE21 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

56 EF15HG02 m Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer P235TR1, de 8´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200 mm) , amb un gruix del tub de 6,3 mm segons norma UNE-EN 10216
amb extrems ranurat i acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

57 EFC13A22 m Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

58 EFC14A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

59 EFC15A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

60 EFC16A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

61 EFC17A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

62 EFC18A22 m Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

63 EFC19A22 m Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

AMIDAMENT DIRECTE 93,000

64 EFC1AA22 m Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

65 EFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

66 EFB4CB51 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

67 EFB4ED51 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

68 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

69 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

70 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

71 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

72 EFQ33CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 73,000

73 EFQ33CEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

74 EFQ33CGL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 93,000

75 EFQ33EBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
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vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

76 EFQ33ECL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

77 EFQ33EEL m Llum d'emergència permanent marca Daisalux, model Sol o equvalent, amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, per encastar.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

78 EFR11611 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

79 EFR11711 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L PERFIL REHAU PER A JUNTES DE DELITACIÓ . INCLÒS MÀ
D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

80 EFR11811 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

81 PPAUÇ935 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'inertització de dipòsit de gas-oil existent consistent en els
treballs i conceptes següents:
- Neteja i Desgasificació que inclou la neteja interior del dipòsit i extracció del producte restant així com dels
residus generats i pòsit existent. Desgasificació mitjançant renovació de l'atmosfera exploisiva amb ventilació
forçada i mesuraments amb explosímetre del LIE. Contempla l'obertura del dipòsit per a accés a l'interior. Inclou
el certificat de neteja i desgasificació.
- Gestió de Residus en planta gestora autoritzada per a residus perillosos i correcte tractament d'eliminació.
Contempla les següents de Transport mitjançant camió cisterna de residus a la planta gestora i Gestió dels
residus.
- inertització del dipòsit mitjançant aplicació d'escuma a l'interior d'aquest cobrint íntegrament tots els espais
existents. Inertització de la boca d'home i part accessible de les canonades associades al dipòsit.
- memòria Inertització incloent el certificat IP06 costat de la tramitació en Indústria de la baixa del dipòsit.
Inclou tràmits, taxes. Totalment acabat i certificat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

82 XPAUÇ004 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització de les instal·lacions tèrmiques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES
Titol 3 (1) 03  TERRA RADIANT

1 E93AH2B6HVL m2 Recrescuda i anivellament del suport de 30 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus
CA-C20-F4 ref. Suelo-A de la serie Agilia de LAFARGE segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig
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AMIDAMENT DIRECTE 400,000

2 EE92Ç934 kg Subminiostrament i col·locació d'Additiu REHAU per aconseguir un morter de ciment CT-C25-F4 segons UNE
EN 13813 i DIN 18560 amb 45 mm de morter per sobre del tub. Millora la conductivitat tèrmica i augmenta la
resistència a la flexotracció. Subministrament en envàs de plàstic de 10 kg.MATERIALS I MEDIS AUXILIARS.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 EE92Ç936 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL AÏLLANT D'EPS-POLIESTIRÈ EXPANDIT AMB NOPES,
AMB PLAFONS DE SUPERFÍCIE DE 1400x800 MM AMB UNA ESPESSOR BASE DE 20 MM , ALTURA
TOTAL 42 MM. AMB CERTIFICAT CE SEGONS NORMA EN 1163, RESISTÈNCIA AL FOC SEGONS UNE EN
13501 EUROCLASE F, AMB BARRERA ANTIVAPOR. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS.

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

4 EE92Ç956 m² Subministrament i co·locació de Panell aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP EVO 60´´ de EPS-Poliestirè
expandit. material de revestiment PS rígid, apte per a morter normal i autoanivellant amb tipologia constructiva A
segons UNE EN1264. Gruix base de 40 mm i alçada total 60 mm amb 1,33 (m²K) / W de resistència tèrmica
efectiva. Declaració de prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE. Euroclasse E de reacció al foc d'acord A
13501. Distàncies de col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió del panell col·locat 1400 x 800 mm. apte per a
tubs Rehau PE-Xa Rautherm 16X1,5 - 16x2,0 - 17x2,0. Incloas mà d'obra, ,itjans i medis auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 275,000

5 EE92Ç937 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL FOLI DE PROTECCIÓ, LAMINA DE PE POLIETILENO ESPESOR
0.2mm.SUMINISTRE DE ROLLOS DE 100 METRES DE LONGITUD I DE AMPLE 600 mm A DOBLE CAPA.
INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS.

AMIDAMENT DIRECTE 425,000

6 EE92Ç938 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CINTA ADHESIVA REHAU, PER LA UNIÓ DELS PANELLS DE
EPS O DEL FOLI DE PROTECCIÓ REHAU.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 EE92Ç939 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB REHAU PER A CALEFACCIÓ/REFREDAMENT RAUTHERM
SPEED 16x1.5 mm. MATERIAL PE-Xa AMB CAPA EVAL.SUMINISTRE EN ROTLLES DE 500 m DE COLOR
TARONJA.

AMIDAMENT DIRECTE 4.500,000

8 EE92Ç940 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida extensible cargolada

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

9 EE92Ç941 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L PERFIL REHAU PER A JUNTES DE DELITACIÓ . INCLÒS MÀ
D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

10 EE92Ç957 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per a 10 circuits amb
diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC. Pressió màxima de treball:
6 bar. Apte per a calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb
cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament
incorporades i preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula d'esfera de tall,
termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Distància entre eixos: 214 mm.
connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau
RAUTHERM 10,1 / 16/17/20. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EE92Ç958 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per a 9 circuits amb
diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC. Pressió màxima de treball:
6 bar. Apte per a calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb
cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament
incorporades i preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula d'esfera de tall,
termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Distància entre eixos: 214 mm.
connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau
RAUTHERM 10,1 / 16/17/20. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 EE92Ç959 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per a 8 circuits amb
diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC. Pressió màxima de treball:
6 bar. apte per a calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb
cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament
incorporades i preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula de esfera de
tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. distància entre eixos: 214 mm.
Connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb elstubs Rehau
RAUTHERM 10,1 / 16/17/20.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 EE92Ç960 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per a 8 circuits amb
diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC. Pressió màxima de treball:
6 bar. apte per a calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb
cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament
incorporades i preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula de esfera de
tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. distància entre eixos: 214 mm.
Connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb elstubs Rehau
RAUTHERM 10,1 / 16/17/20.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 EE92Ç971 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI REHAU UP-I 7PER A COLECTORS REHAU PER A
INSTALACIÓ EMPOTRADA. REGULABLE EN ALTURA I PROFUNDITAT. MATERIAL ACER GALVANITZAT
AMB PART FRONTAL LACADA AMB COLOR BLANC. COMPOST DE: PLANTILLA PER INSTALACIÓ,
FIXACIÓ PER AL COLECTOR REGULABLE A ALTURA I AMPLADA, PERFIL DE ACABAT PER AL PAVIMENT
I MARC AMB PORTA ENRASADA I TANCAT. AMPLADA 700x ALTURA 750-850 x PROFUNDITAT 110-160
mm.  INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 EE92Ç949 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI REHAU UP-I 8.5 PER A COLECTORS REHAU PER A
INSTALACIÓ EMPOTRADA. REGULABLE EN ALTURA I PROFUNDITAT. MATERIAL ACER GALVANITZAT
AMB PART FRONTAL LACADA AMB COLOR BLANC. COMPOST DE: PLANTILLA PER INSTALACIÓ,
FIXACIÓ PER AL COLECTOR REGULABLE A ALTURA I AMPLADA, PERFIL DE ACABAT PER AL PAVIMENT
I MARC AMB PORTA ENRASADA I TANCAT. AMPLADA 850 x ALTURA 750-850 x PROFUNDITAT 110-160
mm.  INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 EE92Ç951 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL RACOR REHAU EUROCONO 3/4´´ PER A UNA CONNEXIÓ DEL
TUB PE-Xa REHAU RAUTHERM SPEED 16 x 1.5 mm ALS COLECTORS REHAU. COMPOST D'UN
MANEGUET D'UNIÓ AMB EUROCONO I JUNTA TÒRICA, ANELL DE COMPRESSIÓ I RACORD DE 3/4´´.
INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

17 EE92Ç952 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CURVA DE GUÍA REHAU DE 90º PER ALS TUBOS PE-Xa
RAUTHERM S 16/17. MATERIAL: PA-POLIAMIDA. RESISTENT A TEMPERATURA DE -5ºC FINS A 60ºC.
COLOR: NEGRE. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.
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AMIDAMENT DIRECTE 100,000

18 EE92Ç953 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB PROTECTOR REHAU PER LA PROTECCIÓ DEL TUB
REHAU PE-Xa RAUTHERM S 16x2.0mm I 17x2.0mm EN LA ZONA DEL COLECTOR I EN LES JUNTES DE
DILATACIÓ. MATERIAL: PE; COLOR: NEGRE. SUBMINISTRAMENT: ROTLLOS DE 50m. INCLÒS MÀ
D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

19 EE92Ç972 u Submiinistrament i col·locació dePont REHAU per panell de nopas, per a la fixació addicional dels tubs Rehau
PE-Xa Rautherm S als panells aïllants amb nopas, en traçats en diagonal, corbes i a 45º respecte a la direcció
principal de traçat. Material: PE. color negre. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

20 EE92Ç973 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC BUS Manager REHAU HC Bus MANAGER. Component del
sistema de regulació REHAU RAUMATIC HC Bus, encarregat de la gestió i control d'instal·lacions de calefacció
i refrescament per superfícies radiants mitjançant líniaBus. Regulador electrònic amb 8 entrades analògiques, 2
sortides analògiques, 2 entrades digitals, 7 sortides de relé,
display integrat i línia de bus integrada. Programari REHAU amb les principals funcionalitats següents:
- Funcionament amb commutació automàtica o manual entre les maneres Calefacció, Neutre iRefrescament.
- Control d'1 temperatura d'impulsió.
- Control de fins a 4 temperatures d'impulsió addicionals per mitjà de 4 mòduls d'expansió HC BusManager.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 50 unitats HC Bus Room Unit.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 15 Mòduls d'expansió HC Bus Manager.
- Control de fins a 10 deshumidificadors.
- Control de fins a 30 fan coils.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 9 HC Bus Manager actuant com Esclaus.
- Comunicació amb sistemes domòtics o navegador web, mitjançant targetes de comunicació opcionals. Tensió
de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de consum màxim: 8 VA.Muntatge DIN segons les
normes DIN 43880 i UNE 21822.Grau de protecció: IP20, IP40 només per la part anterior.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 EE92Ç974 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC Bus Mòdul d'Expansió. Component del sistema de regulació
REHAU RAUMATIC HC Bus, per a l'ampliació de les entrades / sortides de l'HC Bus Manager. Disposa de 4
entrades analògiques, 4 entrades digitals, 4 sortides de relé i 1 sortida analògica. Comunicació mitjançant la
línia bus amb les HC Bus Room Unit i l'HC Bus Manager. El Mòdul d'Expansió pot funcionar com:
- Mòdul d'Expansió-V pel control de: les vàlvules de regulació en els col·lectors, els fan coils i els
deshumidificadors.
- Mòdul d'Expansió-FT per al control d'una temperatura d'impulsió addicional.
Amb un regulador HC Bus Manager poden utilitzar fins a 15 Mòduls d'Expansió.
Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de consum màxim: 6 VA. Muntatge DIN
segons les normes DIN 43880 i UNE 21822. Possibilitat de muntatge en l'armari del col·lector. Grau de
protecció: IP20, IP40 només per la part anterior
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

22 EE92Ç975 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC BUS Room Unit. Component del sistema de regulació REHAU
RAUMATIC HC Bus, per a l'ajust i mesurament de la temperatura i la humitat. Display retroil·luminat, botó
d'ajust del valor de consigna, 4 tecles per: la commutació de la modalitat de temperatura normal o reduïda,
control del fan coil associat, visualització de la data i hora i commutació a manera apagat. La HC Bus Room Unit
pot associar-se als deshumidificadors per al manteniment de la humitat relativa. La HC Bus Room Unit es
comunica amb el HC BUS Manager a través de la línia bus. Amb un regulador HC Bus Manager poden utilitzar
fins a 50 HC Bus Room Unit. Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de consum
màxim: 2 VA.Grau de protecció: IP20.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

23 EE92Ç976 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda temperatura exterior AT-HC amb allotjament inclòs, per per
utilitzar en combinació amb la regulació de la sèrie Màster o amb la regulació REHAU RAUMATIC HC Bus.
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Sensor de temperatura tipus NTC. Dimensions: 102 x 94 x 40 mm. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 EE92Ç977 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda de temperatura d'impulsió i retorn FRT-HC d'immersió, per per
a utilitzar en combinació amb la regulació de la sèrie Màster o amb la regulació REHAU RAUMATIC HC Bus.
Sensor de temperatura tipus NTC. Longitud del cable 1,5 metres. Dimensió del bulb de la sonda: 6 x 52 mm..
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

25 EE92Ç978 u Submiinistrament i col·locació de Beina d'immersió IS-HC per sonda REHAU de temperatura d'impulsió i retorn
FRT-HC. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

26 EE92Ç979 u Submiinistrament i col·locació de Transformador de xarxa REHAU 24 V per a centre de cablejat REHAU Nea H
24 V, centre de cablejat REHAU Nea HC 24 V i tots els components de regulació REHAU a 24 V.
Transformador de seguretat 230 V AC / 24 V AC segons EN 61558, potència 30 VA. Resistència a curtcircuits
limitada amb relé de sobretemperatura integrat. Cable de xarxa amb clavilla modelada, llarg 100 cm, llarg de
cable a banda secundari aproximadament 30 cm aïllat i proveït de terminals. Inclou placa de muntatge per a la
fixació. admet el muntatge sobre perfils omega o mura. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment
instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

27 EE92Ç955 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ACTUADOR TÈRMIC REHAU (230V) AMB
MICROINTERRUPTOR AUXILIAR DE FINAL DE CARRERA PER AL CONTROL DE LES VÀLVULES DELS
COLECTORS REHAU I LA POSSIBILITAT DE CONTROL DE LA BOMBA DE SECUNDARIA AMB EL
MICROINTERRUPTOR AUXILIAR. COMPATIBLE AMB TOTS ELS COLECTORS REHAU PER
INSTALACIONS RESIDENCIALS SENSE LA NECESSITAT DE ADAPTADOR. pOSICIÓ NORMALMENT
TANCADA. POTÈNCIA ABSORBIDA: 1.8 W. MICROINTERRUPTOR AMB CONTACTE NORMALMENT
OBERT I CARGA MÀXIMA APLICABLE DE 700mA. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

28 EE92Ç946 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL JOC DE VALVULES D'ESFERA DE 1´´ HEMBRA, PER AL
COLECTOR REHAU D'ACER INOXIDABLE. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

29 EE92Ç947 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOMETRE DE CONTACTE PER AL COLECTOR REHAU
HKV-D FER D'ACER INOXIDABLE. INCORPORA UNA MOLLA DE SUBJECCIÓ. ESCALA DE 0ºC A 80ºC.
INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

30 EE92Ç954 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOSTAT AMBIENT REHAU NEA HT(230V), ADECUAT PER
A APLICACIONS DE CALEFACCIÓ RADIANT. CARCASA PLANA. COLOR: CARCASSA DAVANTERA:
BLANC TRÀFIC; CARCASSA TRASSERA: GRIS ANTRACITA. OPCIONALMENT UTILIZABLE AMB EL
CENTRE DE CABLEJAT REHAU NEA H 230V. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES
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Titol 3 (1) 04  VENTILACIÓ I DIFUSIÓ

1 EEJAÇ909 u Subministrament i col·locació d'Unitat de tractament d'aire marca Airlan model FMA-HP 062, de 4491 m3/h a
120 Pa, amb bateria de fred de 6.5 kW (7-12ºC). Tot segons especificacions tècniques adjuntades al projecte
executiu. Amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sandvitx de 45 mm de gruix tots
dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que
confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargols
exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no
decolorable, poliuretà interior de 43 Kg / m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior,
safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes frontisses i manetes d'obertura ràpida en
zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb
extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per
maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els
manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes
que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire en
discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (Distància a les parets), les politges,
el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites
d'aire (-400Pa): L1; Fuites d'aire (+ 700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic:
TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Inclou bancada, mà
d'obra, mitjans, transport i medis auxiliars. Totalment instal·lat, conectat, comprovat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEJ7Ç906 u Subministrament i col·locació de Unitat de tractament de baixa silueta Airlan, model FPMI 142K, de 969m3/h a
80Pa, de 4581 W de potència frigorífica i 7665 de calorífica amb motor elèctric DC Brushless de última
generació de 290W de consum elèctric, modulació contínua del 0-100%, i estalvi de fins al 50% respecte als
habituals fan coil on / off. Oscil·lacions reduïdes de temperatura i humitat. Ràpida resposta a ambients
climatitzats i mínim nivell de soroll. Adequar de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània. Panell
autoportant desmuntable amb forats perforats per a muntatge en fals sostre i aïllament termoacústic intern
classe M1. Estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió. El panell sandvitx
està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada. Ventiladors centrífugs de
doble aspiració, pales cap. Inclou safata de condensats, kit hidràulic de 3 vies, materials, transport,materials i
medis ausiliars. totalemtn col.locat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EEJ7Ç905 u Subministrament i col·locació de Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI-P300 de cabal de
321 m3/h a 60Pa, de potència frigorífica de de 1575W i 2060W en calor. Amb motor elèctric DC Brushless de
última generació de 27W de consum, nominal en condicions de treball, modulació contínua del 0-100%, i estalvi
de fins al 50% respecte als habituals fan coil on / off. Oscil·lacions reduïdes de temperatura i humitat. Ràpida
resposta a ambients climatitzats i mínim nivell de soroll. Adequar de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega
instantània. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria d'intercanvi tèrmic realitzada en tub de
coure i aleta continua d'alumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de
càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Inclou Safata auxiliar de condensats Kit
hidràulic de 3 vies VCF2I (230 T / N) per FCZI 300 P Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per
evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purga i de drenatge. Tren de ventilació
amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix
nivell sonor. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic., col.locat i en
funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 EEM3Ç903 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 90 m3/h i 75 Pa de pressió total. Potència motor
39 W, protecció IP-44. Model TD-250/100 ECOWATT marca Soler & Palau o equivalent. Inclòs mà d'obra,
materials i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EEM3Ç910 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 580 m3/h de caudal amb descarrega lliure.
Potència motor 50 W, protecció IP-44. Model TD-500/150 ECOWATT. Marca Soler & Palau o equivalent. Inclòs
mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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6 EEM3Ç961 u Subministrament i col·locació d'extractor en línia, monofàsic per a 230 V, 400 m3/h de cabal màxim d'aire a 60
Pa, marca S&P o equivalent, model TDx2-350/125 col.locat en conducte. Totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EE51Ç901 m2 Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit per alumini
(Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura d'acer) per l'exterior i un teixit de de fibra
de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en L d'alumini, a totes les aristes longitudinals del conducte.
Muntat en cel-ras. Marca Isover model climaver neto metal o similar. Inclòs ma d'obra petit material i medis
auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 EE52Q13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports

AMIDAMENT DIRECTE 321,000

9 EE42QJ46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 EE42QG46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 EE42QB46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

12 EE42QC46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

13 EE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

14 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5
mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

15 EE4414S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

16 EE4419S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

17 EE617542 m2 Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de 25 mm de gruix amb làmina d'alumini en direcció
perpendicular a les fibres. Inclòs ma d'obra i petit material.
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AMIDAMENT DIRECTE 321,000

18 EE6R1600 m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0.6 mm de gruix, acabat llis

AMIDAMENT DIRECTE 112,000

19 EEK1Ç957 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x125 mm, d'aletes
separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de connexió i per a fixar al
bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 EEK1Ç807 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 325x125 mm, d'aletes
separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de connexió i per a fixar al
bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

21 EEK1Ç960 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 325x125 mm, d'aletes
separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de connexió i per a fixar al
bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

22 EEKEÇ921 u Subministrament i col·locació de tobera direccionable d'alta inducció model DUE-S-L-125/S1 de trox o
equivalent. Totalment instal·lada i col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

23 EEKEÇ922 u Subministrament i col·locació de tobera direccionable d'alta inducció model DUE-S-L-160/S1 de trox o
equivalent. Totalment instal·lada i col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

24 EEK2Ç906 u Subministrament i col·locació de Reixeta impuls/retorn,alum.lacat, AT-A-825X425/S1. Inclòs mà d'obra,
materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

25 EEK8Ç932 u Subministrament i colocació de difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït amb plènum de connexió circular
d'acer galvanitzat, amb comporta de regulació i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb
comporta de regulació, de 1050 mm de llargària, marca TROX o equivalent, model VSD50-2-M-S-VA 1050.
Totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

26 EEKEÇ903 u Subministrament i col·locació deboca de ventilació LVS-125 R8 de trox o equivalent. Totalment instal·lada i
col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

27 EEKNÇ912 U Subministrament i col·locació de reixa de intempèrie de construcció de lames d'acer galvanitzat, marc frontal
per subjecció. Marca trox o semblant mod.AWG-385x330 o similar. Totalment instal·lada. Inclòs marc, muntatge
i auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

28 EEKNÇ920 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC FRONTAL PER
SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT MOD.WG-1185X660.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

29 EEKNÇ921 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC FRONTAL PER
SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT MOD.WG-985X495.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

30 EEKCÇ910 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 250x250 MM, REGULACIO VOLUMETRICA.
MARCA TROX O EQUIVALENT, MODEL EN-250x250. INCORPORA SERVOMOTOR ELÈCTRIC 0-10V.
TOTALMENT INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 EEKCÇ906 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 250x250 MM, REGULACIO VOLUMETRICA.
MARCA TROX O EQUIVALENT, MODEL RN-100. TOTALMENT INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

32 EEKPÇ913 u Submnistrament i col·locació de comporta tallafoc per instal·lar en conducte circular de 400 mm de diàmetre.
EIS 120. Amb tancament per fusible tèrmic a 72ºC, amb junta intumescent per impedir la propagació del fum.
Construida en acer galvanitzat i material refractari.Model FKAR-EU400, marca TROX o equivalent. Inclòs mà
d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

33 EEKPÇ914 u Submnistrament i col·locació de comporta tallafoc per instal·lar en conducte rectangular de 450x450 mm. EIS
120. Amb tancament per fusible tèrmic a 72ºC, amb junta intumescent per impedir la propagació del fum.
Construida en acer galvanitzat i material refractari. Marca TROX o equivalent, model EKA-EU 450x450. Inclòs
mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

34 EEKQÇ932 u Subministrament i col·locació de comporta d'aire de planxa d´acer galvanitzat de 1000 mm d´amplària i 11700
mm d´alçària motoritzada amb servomotor a 24 Vdc, marca TROX o equivalent, model JZ-S/1000x1170/Z45.
totalment col.locada i en funcionament. inclou materials i medis auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

35 EEKQÇ926 u Subministrament i col·locació de comporta de regulació d'aire de planxa d´acer galvanitzat de 800 mm
d´amplària i 300 mm d´alçària motoritzada amb servomotor a 220V/50Hz, marca TROX o equivalent, model TVJ
800x300EASY. totalment col.locada i en funcionament. inclou materials i medis auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

36 EEKPÇ902 m² Sacs intumescents per a sectorització d'incendis de passos d'instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

1 EG1PÇ093 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric de Quadre General de
Distribució, Embolcall metàlica tipus Prisma G, amb portes amb clau. Inclos maniobra de contactors,
senyalització de funcionament de cada un dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte
d'estat als diferencials i magnetotèrmics. Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual
anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG1PÇ094 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric, Embolcall prisma G. Inclos
maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada un dels circuits i perfectament rotulats cada un
d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials. Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el
qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG1PÇ095 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric, Embolcall prisma G. Inclos
conmutador de xarxes, maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada un dels circuits i
perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials. Poder de tall en capçalera de 30 ka.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que
pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra
perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en
funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EG1PÇ096 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric, Embolcall prisma G. Inclos
conmutador de xarxes, maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada un dels circuits i
perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials. Poder de tall en capçalera de 30 ka.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que
pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra
perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en
funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EG1PÇ097 U Quadre amb interruptors per a enceses segons planols i esquemes. Inclòs mà d'obra, materials i medis
auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EG11ED82 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , en format modular , de 250 A, segons
esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EM91E23A u Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit per alumini
(Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura d'acer) per l'exterior i un teixit de de fibra
de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en L d'alumini, a totes les aristes longitudinals del conducte.
Muntat en cel-ras. Marca Isover model climaver neto metal o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EM9AU001 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes orientables horitzontals e impulsio perpendicular, d'alumini lacat,
model AT-A /825X425/S1, fixada a conducte. Inclou muntatge i auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 EGDZ1102 u Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,6 mm
de gruix
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 EG380A02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

12 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 EDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i
160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

16 EG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 2.520,000

17 EG32B134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 1.860,000

18 EG32B144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 1.215,000

19 EG32B154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 185,000

20 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

21 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 420,000
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22 EG312634 m Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

AMIDAMENT DIRECTE 122,000

23 EG312344 m Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula

AMIDAMENT DIRECTE 81,000

24 EG312644 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

25 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

26 EG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

27 EG312674 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

28 EG312684 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

29 EG312694 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

30 EG3121A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

31 EG3121B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 86,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

33 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
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AMIDAMENT DIRECTE 830,000

34 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

35 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 158,000

36 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

37 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 43,000

38 EG2C1E12 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, muntada sobre suports horitzontals

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

39 EG2A5511 m Termohidròmetre per a una pressió de 0 a 10 bar i una temperatura de 0 a 120 °C, d'esfera de 80 mm diàmetre
i 1/2' de diàmetre de rosca, col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

40 EG2C3G22 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments, muntada sobre suports horitzontals

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

41 EG621192 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

42 EG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300
W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

43 EG6P1362 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

44 EG63915PKHUJ u Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa girada 45º, preu alt ref. 50000432-030 de la serie Bases elèctriques Simon 500 CIMA de SIMON ,
muntada sobre caixa o bastidor

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

45 EG63915PKHU u Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa girada 45º, preu alt ref. 50000432-037 de la serie Bases elèctriques Simon 500 CIMA de SIMON ,
muntada sobre caixa o bastidor
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AMIDAMENT DIRECTE 24,000

46 EG631152 u Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x90 mm, amb 3 compartiments com a
màxim, de color blanc

AMIDAMENT DIRECTE 71,000

47 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

48 EG611220 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rodona, amb capacitat per a 2 mecanismes de tipus
modular de 2 mòduls estrets, col·locada enrassada amb el paviment

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

49 EG61U010 u Caixa de mecanismes, per a vuit elements, preu alt, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 98,000

50 EG61CSC6L7IX u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars ref. 85033-2 de la serie Caixa modular 85 d'UNEX , muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

51 EGCG1A72 u Estabilitzador de tensió electrònic, trifàsic de 6 kVA de potència, estructura estàtica, tensió nominal d'entrada
3x400 V (marge de regulació ±15 %), tensió nominal de sortida 3x400 V (precisió de regulació millor del ±2 %),
freqüència de funcionament de 48 a 63 Hz, rendiment >97%, sobrecàrrega admissible del 200% durant 1 minut i
del 300% durant 30 segons, bypass estàtic, format autoportant, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

52 XPAUÇ003 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització instal·lació de baixa tensió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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1 E12EÇP08 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar en paret exterior (IP-65) marca LAMP, model Mini Urba, o
similar. Encastada en paret. LLuminària amb tecnologia LED i una potència de lluminària de 4,8W. Inclòs mà
d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 EH11Ç109 U Subministrament i muntatge de lluminària permanent per a muntatge encastat de la marca TROLL, model
Essence, amb lampada LED 15W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per adossar al sostre. Inclòs
mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 EH11Ç103 U Subministrament i muntatge de lluminària per a muntatge encastat de la marca TROLL, model Essence, amb
lampada LED 29W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per adossar al sostre. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 E12EÇ908 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar de la marca LAMP, model Mini Kombic, o similar.
Encastada. LLuminària amb tecnologia LED i una potència de lluminària de 25W. Inclòs mà d'obra, material i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

5 EH11Ç821 U Subministrament i muntatge de pantalla quadrada encastada de la marca LAMP, model Modular Slim, amb
lampada LED 34W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge encastat. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 EH11Ç208 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

7 EH11Ç754 U Subministrament dipus downlight de superficie de la marca LAMP, model Kombic Surface, amb lampada LED
24W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans
auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 E12EÇ404 Ut Lluminària tipus downlight per a encastar i orientable de la marca TROLL i model Angle, o similar. Encastada.
LLuminària amb tecnologia LED i una potència de lluminària de 27,5W. Inclòs mà d'obra, material i mitjans
auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 EH11Ç321 U Subministrament i muntatge de lluminària estanca de superficie de la marca LEDS C4, model Solid, amb
lampada LED 17,5W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge. Inclòs mà d'obra, material i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

10 EH11Ç207 U Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 EH11ÇX02 m Subministrament i muntatge de perfil d'alumini marca Lluria, model Star 55, amb difusor de policarbonat per a
muntatge encastada. Inclou part proporcional de font d'alimentació, tira led color 840 de 13,2w/m. Incloses
tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

12 EH11ÇX01 m Subministrament i muntatge de perfil d'alumini marca Lluria, model Star 55, amb difusor de policarbonat per a
muntatge encastada. Inclou part proporcional de font d'alimentació, tira led color 840 de 13,2w/m. Incloses
tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 FHQ6ÇX02 u Aplic de superficie amb kit d'emergència de la marca TROLL, model Orbit, o similar. Per a instal·lacio en
superficie. Llumenera simple 1 x LED's. La potència de la llum es 16W. Inclou kit d'emergència. Inclou materials,
ma d'obra, montatge i posada en marxa de la llum. Inclou materials i anclatges necessaris per a col·locació.
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Totalment instal·lada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

14 EH1LÇX04 u Subministrament i muntatge de lluminària Zumtobel, model Slotlight Infinity, per a instal·ació suspesa,
il·luminació directa i indirecta, equip Dali, led 35W, cos alumini, difusor en tira linial de policarbonat. Inclou canal
lluminària, suports, cobertes, accessoris unió, tapes, difusor. Totalment instal·lada i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

15 EH1LÇX03 u Subministrament i muntatge de lluminària Zumtobel, model Slotlight Infinity, per a instal·ació suspesa,
il·luminació directa, equip Dali, led 35W, cos alumini, difusor en tira linial de policarbonat. Inclou canal
lluminària, suports, cobertes, accessoris unió, tapes, difusor. Totalment instal·lada i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

16 EH61Ç300 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOSTAT AMBIENT REHAU NEA HT(230V), ADECUAT PER
A APLICACIONS DE CALEFACCIÓ RADIANT. CARCASA PLANA. COLOR: CARCASSA DAVANTERA:
BLANC TRÀFIC; CARCASSA TRASSERA: GRIS ANTRACITA. OPCIONALMENT UTILIZABLE AMB EL
CENTRE DE CABLEJAT REHAU NEA H 230V. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

17 EH61RC7A u Subministrament i muntatge de tira led de superficie i estanca de la marca TROLL, model LED PROFILE, amb
potència de 34,4W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre. Inclòs
mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 EH61Ç299 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB PROTECTOR REHAU PER LA PROTECCIÓ DEL TUB
REHAU PE-Xa RAUTHERM S 16x2.0mm I 17x2.0mm EN LA ZONA DEL COLECTOR I EN LES JUNTES DE
DILATACIÓ. MATERIAL: PE; COLOR: NEGRE. SUBMINISTRAMENT: ROTLLOS DE 50m. INCLÒS MÀ
D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 EH61ÇC99 u Llum d'emergència Hydra N5 o equvalent amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

20 EH6E1110 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de
Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia de 1 a 4 h, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

21 EG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i
230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
amb tapa, preu mitjà, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
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1 EG52ÇX02 Ud Analizador de redes eléctricas trifásicas CIRCUITOR CVM MINI-MC-ITF-RS485-C2, totalmente instalado y
provado. Contiene Trafos MC3-63.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EGE1N222 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb
una eficàcia mínima del 14.1%, col·locat amb suport sobre terra i teulada plana

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

3 EGE2ÇX12 u Instal·lació d'inversor híbrid amb sortida trifàssica 6kVA, potència nominal de sortida 6 kVA . Tensió nominal de
sortida 400 V, freqüència nominal 50/60 Hz, 2 MPPT, rang de tensions MPP a potencia nominal entre 230 y 820
V, tensió máxima d'entrada 1000 V, rendimient euroeficiència 97,0%, grau de protecció IP- 65, instal·lat i
funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EG513160 u Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

6 EG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 104,000

7 EG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 66,000

8 EG312384 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 EG2DF6D7 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS

1 EM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de
xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a
col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 E89FÇBJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de
diàmetre, com a màxim
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 EF11H711 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 EF11H911 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 EMSB3151 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

8 EMSBCDF1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina de
vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  INSTAL·LACIÓ REG

1 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FJSZC41R u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FJSB2211 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 EFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 25,000
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5 FJS51611 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes
col·locades cada 5 m

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

6 FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

7 FJSA4241 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre
màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

10 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 07  INSTAL·LACIÓ GESTIÓ TÈCNICA

1 EEVZÇ642 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com: transformador
220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie Mini Server refs 100001, 100002,
5x100381, 100124, 200035 i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. Inclou programació i posada
en marxa. Totalment instal·lat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEVZÇ652 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com: transformador
220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie Mini Server refs 100001, 100002,
100124, 200035 i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa.
Totalment instal·lat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EEVZÇ662 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com: transformador
220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie Mini Server refs 100001, 100002,
2x100381, 200035 i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa.
Totalment instal·lat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EEVZÇA83 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com: transformador
220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie Mini Server refs 100001, 200035 i
elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa. Totalment instal·lat i
funcionant.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EEV23A00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 EEV23C00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 EEV26E2V u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 EEV2B000 u Termòstat limitador de temperatura de fums, rearmament manual, muntat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EEV28030 u Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EEV2Ç010 u Sonda nivell lumínic, sensibilitat 5 a 1000 lux, cobertura 360º, sortida 0..10V, encastat a cel ras

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 225,000

14 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

15 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 82,000

16 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 68,000
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17 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

18 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

19 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

20 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 570,000

21 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 121,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 08  INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ INTRUSSIÓ

1 EMD1E431 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m, amb 9
cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 EMD23210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per a portes de ferro), amb
contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat
de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EMD3U030 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat
de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé
progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP
dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display
LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EMDWÇ022 U Teclat amb display LCD per central amb menú interactiu. dos línies de 16 caràcters. teclat lluminós per
situacions de mala il·luminació, protecció de tàmper.. Totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EMD4U510 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat i protecció metàl·lica interna,
d'1 to i flash de color ambre, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria de
NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

7 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

8 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

9 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

10 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 EMD62A03 m Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

13 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

14 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

15 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 09  INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA
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1 EP31U935 u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència RMS, amb sortida per a altaveus per a línia de
100 V, amb cinc entrades de micròfon, una de línia i una d'avisos directes amb prioritat normal, amb
sintonitzador de ràdio AM/FM i ranura SD/MMC per a reproduir MP3 i WMA, 4 ecualitzacions predefinides amb
equalitzador gràfic de 7 bandes, tecles de selecció de 5 zones d'altaveus, entrades MIC 1 i MIC 2 amb
alimentació phantom i prioritat, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EP331100 u Pupitre microfònic de sobretaula, connexió per cable, gong de 4 tons seleccionable, amb prioritat d'avisos, amb
alimentació elèctrica local o remota, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EP351AB3 u Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma circular, de 6.5´´ de diàmetre de l'altaveu de
greus i 1.2´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 15 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió
sonora 102 dB, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 EP357111 u Projector acústic de forma cilíndrica, sortida de so unidireccional, de 20 W RMS de potència, per a línia de 100
V, nivell de pressió sonora de 104 dB, cos d'ABS i grau de protecció IP66, muntat amb lira

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 105,000

6 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

8 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

9 EP27ÇX03 m Cable per a llaç inductoiu de 1'5 mm2 cada un i col·locat en rasa oberta amb disc i segellat amb massilla. Inclou
treballs d'obertura de rasa amb disc de 10mm de profonditat i 5mm d'amplada. Instal·lat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 0G  SANITARIS I GRIFERIES

1 EJ13MAN1 u Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada, model scola de Duravit o qualitat equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany PP1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EJ13ML01 u Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada, model architec #076635 de Duravit o qualitat
equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banys Acces 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Bany CAP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EJ18U100 u Lavabo de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada
soldada a taller a taulell d'acer inoxidable i polida, Mod Redondo d Roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany Pp1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Despatx CAP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la
xarxa de petita evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Architec 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Scola 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Inox 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany Acces 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Banys PP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EJ14BMAN u Inodor de porcellana esmaltada adapatat minusvàlid, de sortida vertical, amb seient i tapa, Tipus Accés de
Roca, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany CAP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Bany Minu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EJ1AB21NKRQ u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Article: ref. 10120 de la serie zinc de GALA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acces PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de
1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Architec 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Scola 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 EJ281010 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc
giratori i airejador, amb dues entrades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aiguera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Abocador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 0S  SANEJAMENT

1 ED7FEB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
110 mm, penjat al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre PP1 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#
2 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
3 Sostre PB 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
4 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,950

2 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1 1,000 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
2 R2 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,800

3 ED1Q1132 m Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de
gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1 1,000 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
2 R2 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.: 88

TOTAL AMIDAMENT 11,800

4 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Pis 1r 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 P Baixa Cap 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 P Baixa Acces 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 ED7FR112 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
2 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
3 2,820 2,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,870

6 ED7FR312 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa 13,700 13,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,700

7 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Soterrani 3,030 3,030 C#*D#*E#*F#
2 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,130

8 ED3F3MAN u Pericó de pas (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa de fosa
420x420 , col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Soterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 K4FR6RGE m2 Formació pas de sanejament en fonament existent, repicat, extracció tub existent i formació no pas, dotació pas.
Reposiciò fonament, i/o element existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P Soterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 PEÇA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 0Z  AJUDES RAM PALETA I PINTURA

1 P0125000 Pa Ajudes ram paleta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 10  INSTAL·LACIÓ COMUNICACIONS

1 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

2 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EPD2A2D1 u Registre principal per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa
de muntatge d'alumini perforat, de 440x650x250 mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EPD3A1C2 u Registre secundari per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb
placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 500x500x150 mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EP74S811 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i
estructura desmuntable, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EP7ZE061 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a
armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EP7Z1A58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 EP4AT221 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra monomode 9/125, amb connector SC simplex a un extrem i l'altre
soldat, de 2 m de llargària, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 EP7Z31B1 u Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 12 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçària, per a armaris
rack 19´´, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EP734421 u Adaptador òptic per a 2 connectors SC duplex monomode, muntat sobre suport o sobre repartidor òptic

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 EP73A414MALL u Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI+USB, amb taparef. 10000563-039 + ref.
10001095-130 de SIMON , encastada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 EP7392D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample doble, amb connector RJ45 doble, categoria
6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

14 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 1.860,000

15 EP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 EP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla de color , amb
trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 EP22N62A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 2 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador
audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 EP246411 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de desbloqueig,
col·locat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 155,000

20 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
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AMIDAMENT DIRECTE 620,000

21 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

22 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

23 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

24 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

25 EG2C1E12 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, muntada sobre suports horitzontals

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 11  INSTAL·LACIÓ GAS

1 EF52B5B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, de 1.5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 EF52D5B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, de 1.5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 EK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE 80
de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 54 mm,
amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EK236216 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 2´´, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EK213216 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim,
sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 ENG6A264 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a
230 V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 ENG1V030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexions rosca i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric,
segons norma UNE 60.708

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 ENG1V060 u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexions rosca i junt pla mascle G 2'', amb obturador esfèric,
segons norma UNE 60.708

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 EM12UG20 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a un sensor remot, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

14 XPAUÇ002 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització instal·lació de gas

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 12  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1 EFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 EFC14A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

3 EFC15A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 44,000

4 EFC16A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 EFC17A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 EFQ3247L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

7 EFQ3249L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

8 EFQ328BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 EFQ328CL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 EN314724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

11 EN315724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 EN316724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 EN317724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

15 ENE28304 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 EJM12405 u Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=1´´,connect.bat./ramal

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300 mm,
instal·lat encastat en mur

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 TV  TRANSPORT VERTICAL

1 EL2BA1C1 u Ascensor oleodinàmic panoràmic, adaptat a la normativa de minusvàlits, de 630 kg de carrega equivalent a 8
persones. Tres parades i un recorregut de 6 m. amb una velocitat de 1 m./s Portes automàtiques telescopiques
2H en acer inoxidable, polsadors amb relleu i display numeric a planta principal, botonera cabina trucada
registrada, polsadors amb relleu i display lcd 4,3´´. Model Traumtana, panells INOX, botonera Slim inox, sòcols
acer inox, porta automàtica 2H d'acer inix, fotocel.lula de banda, Cabiuna mides 1100x1400.
Maniobra registrable selectiva en baixada. Botoneres de planta amb trucada registrada i polsadors amb
caràcter en relleu i Botonera de cabina igual. Sostre de cabina d'acer inoxidable amb il.luminació amb lets i terra
de marbre. Inclos sistema de sobrecàrrega i mòdul telefònic.
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 1314/1997
Inclou escala acces fosat, rosari de llums de recinte buit, passamà tubular d'acer inoxidable, mirall modular,
paviment de pedra natural o silestone a escollir per la DF, instal.lació enlaç GSM bidireccional amb servei
emergència 24h,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 08  EQUIPAMENTS I SERVEIS

1 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta, fixat a parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P Baixa T
2 Bany CAP 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Banys acces PB 3,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 P P1r T
5 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany adaptat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert
de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany adaptat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EJ1Z7821HDK u Peça de suport en forma de L per a Encimera , fixada envà de plaques, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Taullell PP1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 despatx CAP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles i ciment Silestone Blanco zeus, de 20 mm de gruix i 60 cm
d'amplada, amb cantells bisellats, fixat amb angulars acer pintat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Taullell PP1 1,000 1,930 1,930 C#*D#*E#*F#
2 despatx CAP 1,000 1,080 1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,010

6 EQ5Z1MA2 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, amb el cantell polit, de forma circular, per a encastar
aparells sanitari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany Pp1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Despatx CAP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EQ7244SE u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm de llargària, tipus suspès, xapat HPL amb 2 calaixos i de
40 a 85 cm d'alçària, col·locat suspès

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Despatx CAp 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EQ54MAN1 m2 Taulell realitzat amb melamina cantejada, amb sobres de 30mm de gruix d'estratificat plàstic d'alta pressió HPL
(color estàndard llis, a definir). Inclou el taulell d'atenció al públic, que té unes mides en planta de 285x200 cm i
una alçada 74 cm.
Tindrà la secció tipus especificada al plànol. Inclou mecanismes realització de forats passacables en la
superfície de treball, i plàstic embellidor. S'inclou el subministrament i el muntatge. Es realitzarà segons les
mides i detalls especificats al plànol.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Taulell recepció PP1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EQ54U001 m Taulell de 70 cm d'amplària, 30 mm gruix folrada amb HPL, amb peus a base de caixó de fusta cada metre,
fixacions emcàniques, amb canaleta elèctrica i suport metalic per llum correguda. segons detall projecte, partida
totalment acabada inclos ajuts i peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PP2 17,800 17,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,800

10 EJ46UMAN u Bastiment i registre abatible de 60x60, xapa metalica galvanitzada, amb escala escamotejable per accés a
instal.lacions de badalot escala, per a una alçada entre plantes de fins a 3 m, incloent elements de reforç tanca
i escala.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Badalot 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 09  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  ENDERROCS

1 K219M111 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb martell sobre retroescavadora amb martell neumatic, i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera acces/ p/p graons 14,900 14,900 C#*D#*E#*F#
2 Passadis acces Avda Sant Jordi 12,570 12,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,470

2 E2112695 m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres/adosada, o diposit soterrat, de 4 m d'alçària, amb estructura d'obra de
fàbrica, amb mitjans manuals i mecànics, tot inclòs, coberta, fonaments, etc i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor, Inclou neteja i estabilització del diposit i posetrior reblert

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peana acces edifici 14,900 1,500 22,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,350

3 K213M221 m3 Enderroc de mur de contenció i fonament corregut d'obra ceràmica i masoneeria amb amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca Vial 6,150 1,500 0,450 4,151 C#*D#*E#*F#
2 8,600 1,500 0,450 5,805 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,956

4 K219MI02 m2 Enderroc d'esglaó, esglaonat i la part proporcional de la solera de supòrt, rampes i el suport corresponent, amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

EUR



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.: 97

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acces 1,600 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,960

5 K21BMI11 ut Retirada d'escala i barana metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acces 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 09  URBANITZACIÓ
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base plataforma accés 116,140 116,140 C#*D#*E#*F#
2 Plataforma escala emerg 30,120 30,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,260

2 E2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona D 8,080 8,080 C#*D#*E#*F#
2 Zona E 11,850 11,850 C#*D#*E#*F#
3 Zona F 4,590 4,590 C#*D#*E#*F#
4 Zona G 5,870 5,870 C#*D#*E#*F#
5 Zona H 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,390

3 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonamentació urbanitzacio T
2 Fonament Mur 4,400 1,200 0,700 3,696 C#*D#*E#*F#
3 11,650 1,200 0,700 9,786 C#*D#*E#*F#
4 4,400 1,200 0,700 3,696 C#*D#*E#*F#
5 1,550 1,200 0,700 1,302 C#*D#*E#*F#
6 R1 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
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7 1,000 6,150 6,150 C#*D#*E#*F#
8 Pous 4,000 0,800 0,800 1,000 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,590

5 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base plataforma accés 116,140 116,140 C#*D#*E#*F#
2 Plataforma escala emerg 30,120 30,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,260

6 E2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona I 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
2 Zona J 11,810 11,810 C#*D#*E#*F#
3 Zona K 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
4 Zona L 2,090 2,090 C#*D#*E#*F#
5 Zona M 8,840 8,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,240

7 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres selecionades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona I 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
2 Zona J 11,810 11,810 C#*D#*E#*F#
3 Zona K 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
4 Zona L 2,090 2,090 C#*D#*E#*F#
5 Zona M 8,840 8,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,240

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 09  URBANITZACIÓ
Titol 3 03  FONAMENTACIÓ I CONTENCIONS

1 E7883202LBIP m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED ref. 2121-20 de la
serie Emprimació, preparació de suport i sistemes líquids d'ASFALTEX amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Separació plataforma accés edifici 14,300 1,400 20,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,020

2 ED5L36G3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polièster adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 9 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Separació plataforma accés edifici 14,300 1,400 20,020 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.: 99

TOTAL AMIDAMENT 20,020

3 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonamentació urbanitzacio T
2 Fonament Mur 4,400 1,200 5,280 C#*D#*E#*F#
3 11,650 1,200 13,980 C#*D#*E#*F#
4 4,400 1,200 5,280 C#*D#*E#*F#
5 1,550 1,200 1,860 C#*D#*E#*F#
6 R1 2,000 2,200 0,400 1,760 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,150 0,400 2,460 C#*D#*E#*F#
8 Pous 4,000 0,800 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,820

4 E4BP111Z u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre de fins a 150cm de longitud i fins a 40cm de
longitud taladre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat, tipus HY-200 de hilti o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1/Edifici 4,000 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonamentació urbanitzacio T
2 Fonament Mur 4,400 1,200 0,600 3,168 C#*D#*E#*F#
3 11,650 1,200 0,600 8,388 C#*D#*E#*F#
4 4,400 1,200 0,600 3,168 C#*D#*E#*F#
5 1,550 1,200 0,600 1,116 C#*D#*E#*F#
6 R1 2,000 2,200 0,400 0,600 1,056 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,150 0,400 0,600 1,476 C#*D#*E#*F#
8 Pous 4,000 0,800 0,800 1,000 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,932

6 E31B300Z kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclos
retalls, mermes, cavalcaments, lligams, armadures auxiliars, separadors i tots els elements necessaris per a la
correcte execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arm Sup/inf T
2 Fonament Mur 4,400 1,200 2,000 8,070 85,219 C#*D#*E#*F#
3 11,650 1,200 2,000 8,070 225,637 C#*D#*E#*F#
4 4,400 1,200 2,000 8,070 85,219 C#*D#*E#*F#
5 1,550 1,200 2,000 8,070 30,020 C#*D#*E#*F#
6 Arrencades Mur Ø10 c/ 2 cares 2,500 10,000 1,250 0,617 19,281 C#*D#*E#*F#
7 2,000 10,000 1,250 0,617 15,425 C#*D#*E#*F#
8 4,150 10,000 1,250 0,617 32,007 C#*D#*E#*F#
9 10,700 10,000 1,250 0,617 82,524 C#*D#*E#*F#

10 1,500 10,000 1,250 0,617 11,569 C#*D#*E#*F#
11 9,950 10,000 1,250 0,617 76,739 C#*D#*E#*F#
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12 4,650 10,000 1,250 0,617 35,863 C#*D#*E#*F#
13 Perimetre Sabata 48,000 0,600 0,888 25,574 C#*D#*E#*F#
14 R1 2.65+6.15+2.65 1eØ8c20 11,450 5,000 1,600 0,395 36,182 C#*D#*E#*F#
15 8Ø16 8,000 11,450 1,580 144,728 C#*D#*E#*F#
16 2Ø12 2,000 11,450 0,617 14,129 C#*D#*E#*F#
17 Pous Connectors 4,000 4,000 1,000 0,888 14,208 C#*D#*E#*F#
18 Mermes i empilaments P 10,000 93,432

TOTAL AMIDAMENT 1.027,756

7 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20x20 Ø10 2,500 2,000 1,700 8,070 68,595 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 1,700 5,610 38,148 C#*D#*E#*F#
3 4,150 2,000 1,700 5,610 79,157 C#*D#*E#*F#
4 10,700 2,000 1,700 5,610 204,092 C#*D#*E#*F#
5 1,500 2,000 1,700 5,610 28,611 C#*D#*E#*F#
6 9,950 2,000 1,700 5,610 189,786 C#*D#*E#*F#
7 4,650 2,000 1,700 5,610 88,694 C#*D#*E#*F#
8 Mermes, empilaments i P 10,000 69,708 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 766,791

8 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arrencades Mur Ø12 c/ 2 cares 2,500 1,700 0,250 1,063 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,700 0,250 0,850 C#*D#*E#*F#
3 4,150 1,700 0,250 1,764 C#*D#*E#*F#
4 10,700 1,700 0,250 4,548 C#*D#*E#*F#
5 1,500 1,700 0,250 0,638 C#*D#*E#*F#
6 9,950 1,700 0,250 4,229 C#*D#*E#*F#
7 4,650 1,700 0,250 1,976 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,068

9 E32D3A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arrencades Mur Ø12 c/ 2 cares 2,500 2,000 1,700 8,500 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 1,700 6,800 C#*D#*E#*F#
3 4,150 2,000 1,700 14,110 C#*D#*E#*F#
4 10,700 2,000 1,700 36,380 C#*D#*E#*F#
5 1,500 2,000 1,700 5,100 C#*D#*E#*F#
6 9,950 2,000 1,700 33,830 C#*D#*E#*F#
7 4,650 2,000 1,700 15,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,530

10 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Arrencades Mur Ø12 c/ 2 cares 2,500 1,700 4,250 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#
3 4,150 1,700 7,055 C#*D#*E#*F#
4 10,700 1,700 18,190 C#*D#*E#*F#
5 1,500 1,700 2,550 C#*D#*E#*F#
6 9,950 1,700 16,915 C#*D#*E#*F#
7 4,650 1,700 7,905 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,265

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 09  URBANITZACIÓ
Titol 3 05  RAM DE PALETA

1 G219GFA0 m Tall en qualsevol material de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per
a delimitar la zona a demolir, amb reglada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de pedra en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 F931101F m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base plataforma accés 116,140 0,150 17,421 C#*D#*E#*F#
2 Plataforma escala emerg 30,120 0,150 4,518 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,939

4 E93617C1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20
cm, abocat des de camió, en plans horitzontals i inclinats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base plataforma accés 116,140 116,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,140

5 F9V3U030 m Esglaó de peces prefabricades de formigó Breinco o similar Superestep 120x40x15, color especial, col·locat a
truc de maceta amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esacala emergencia 4,000 1,330 5,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,320

6 E9VZ19AK m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col.locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala accés Est 5,000 4,440 22,200 C#*D#*E#*F#
2 Escala accés Oest 7,000 2,240 15,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,880

7 F9G2A448 m2 Paviment de formigó rentat a l'acid HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
color a escollir per la DF i rentat a l'acid

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Area plataforma escala 30,120 30,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,120

8 E4BP1110KA14 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Article: ref.
P01ME510 de la serie Masterflow 922 de BASF-CC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 E9B392CN m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària LOCAL abuixardada , preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a
2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base plataforma accés 124,790 124,790 C#*D#*E#*F#
2 Escosell -11,020 -11,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,770

10 E83B514E m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara
buixardada, preu superior, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de
1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, tot seguint la continuitat de les juntes del
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muret Rampa T
2 Tester 1,000 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#
3 Tester 1,000 0,400 1,200 0,480 C#*D#*E#*F#
4 Costat Int 1,000 10,300 0,400 4,120 C#*D#*E#*F#
5 Costat Ext 1,000 10,300 1,000 10,300 C#*D#*E#*F#
6 Sobre 1,000 10,300 0,400 4,120 C#*D#*E#*F#
7 Perimetre Plataforma T
8 2,000 1,270 2,540 C#*D#*E#*F#
9 4,150 1,270 5,271 C#*D#*E#*F#

10 12,200 0,800 9,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,751

11 F9V3UMAN m Esglaó de peces de pedra calcarea local 1 costat abuixarda de 3 peces de 30x10 cm col·locat a truc de maceta
amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala principal 5,000 4,200 21,000 C#*D#*E#*F#
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2 Escala Jardi 7,000 2,300 16,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,100

12 FD5H89A8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix, inclou connexió
a xarxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,250

13 E8N9TD18 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 2mm 15 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
2 Retorns 2,000 0,450 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 09  URBANITZACIÓ
Titol 3 06  SERRALLERIA

1 EB12MIAM m Fusteria tipus Corten Fe01/02/03/04/06 110 cm d'alçaria consistent en platines calibrades d'acer CORTEN de
100.8 mm. cada 10 cm soldades per la base a marxapeus d'acer, col.locades cada 100 mm. i una platina
superior de 100.8 com a passama, acer corten oxidat i passivitzat, inlcou p/p fixació, ajudes paleta, guies per
correderes,  mecanismes i tanques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fe01 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
2 Fe02 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
3 Fe03 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
4 Fe04 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
5 Fe06 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

2 EB146A01 m Passamà de planxa d'acer corten oxidat i passivitzat T de 8x100 mm i pletines h 110 cm cada 120 cm, col·locat
encastat a paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fe 05 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
2 Laterals escales 2,000 1,350 2,700 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida,
de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada,
col·locat encastat al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 F96AU020 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre plataforma escala
emergència

12,150 12,150 C#*D#*E#*F#

2 Acces 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
3 1,950 1,950 C#*D#*E#*F#
4 3,810 3,810 C#*D#*E#*F#
5 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
6 Pasera escala emergència 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,610

5 F96AU021 m Vorada de xapa d'acer corten 3 plans, de 10 mm de gruix i 500 mm de desenvolupament, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,810 3,810 C#*D#*E#*F#
2 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,760

6 EQ131113 m Banc de formigó prebabricat en taller colorejat en massa polit, armadura interior, color a escollir per la DF sense
respatller, col·locat sobre muret amb tacs quimics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 09  URBANITZACIÓ
Titol 3 07  JARDINERIA

1 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4.4 kW (6 CV) de potència i amb una
amplària de treball de 0.6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un
mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ambit jardi Nord-Oest 182,290 182,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,290

2 FR24A535 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0.3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a
54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ambit jardi Nord-Oest 182,290 182,290 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 182,290

3 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ambit jardi Nord-Oest 182,290 182,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,290

4 FR3P8601 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ambit jardi Nord-Oest 182,290 0,050 9,115 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,115

5 FR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ambit jardi Nord-Oest 182,290 0,100 18,229 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,229

6 FR744G12 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ambit jardi Nord-Oest 182,290 182,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,290

7 FR6P6MAN u Trasplantament dins de l'obra d'arbust fins a 1 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 50x50x50 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 FR6P6245 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust fins a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 80x80x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PA 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 FR66233B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PA 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 FR4EE2A1 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 GR4H9D51 u Subministrament de Salvia microphylla en contenidor de 5 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 10  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excvació Edificacio 49,840 49,840 C#*D#*E#*F#
2 8,080 8,080 C#*D#*E#*F#
3 Urbanització 35,390 35,390 C#*D#*E#*F#
4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 31,590 31,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,900

2 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excvació Edificacio 49,840 49,840 C#*D#*E#*F#
2 6,020 6,020 C#*D#*E#*F#
3 Urbanització 23,030 23,030 C#*D#*E#*F#
4 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,490

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 10  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 02  ENDERROCS

1 E2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifificació T
2 Enderroc caseta instal 98,224 0,250 24,556 C#*D#*E#*F#
3 Arrencada Finestres 50,000 2,400 1,100 0,150 19,800 C#*D#*E#*F#
4 Enderrocs Murs maçoneria 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
5 Enderrocs paviments 105,940 0,250 26,485 C#*D#*E#*F#
6 Cancell Vidre 21,024 0,050 1,051 C#*D#*E#*F#
7 Paret ceràmica 188,070 0,150 28,211 C#*D#*E#*F#
8 Sostres 172,060 0,350 60,221 C#*D#*E#*F#
9 Coberta Inclinada 16,910 0,300 5,073 C#*D#*E#*F#

10 Paredons ceràmics 10,000 0,100 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Paviments laminars 97,820 0,080 7,826 C#*D#*E#*F#
12 Cel rasos 97,820 0,050 4,891 C#*D#*E#*F#
13 Graons 0,585 0,100 0,059 C#*D#*E#*F#
14 Paviment laminar 10,000 0,050 0,500 C#*D#*E#*F#
15 Cales 5,000 0,250 1,250 C#*D#*E#*F#
16 Picat voltes 78,010 0,020 1,560 C#*D#*E#*F#
17 Arrebossats 60,510 0,030 1,815 C#*D#*E#*F#
18 Enrajolats 60,590 0,030 1,818 C#*D#*E#*F#
19 Enguixats 278,120 0,020 5,562 C#*D#*E#*F#
20 Sanitaris 3,000 0,600 0,600 0,600 0,648 C#*D#*E#*F#
21 Sanitaris 2 2,000 0,600 0,600 0,250 0,180 C#*D#*E#*F#
22 Urbanitzacio T
23 Solera 27,470 0,250 6,868 C#*D#*E#*F#
24 Edific 22,350 22,350 C#*D#*E#*F#
25 Murs 9,950 9,950 C#*D#*E#*F#
26 Graons 0,960 0,100 0,096 C#*D#*E#*F#
27 PEÇA 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,830

2 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifificació T
2 Enderroc caseta instal 98,224 0,250 24,556 C#*D#*E#*F#
3 Arrencada Finestres 50,000 2,400 1,100 0,150 19,800 C#*D#*E#*F#
4 Enderrocs Murs maçoneria 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
5 Enderrocs paviments 105,940 0,250 26,485 C#*D#*E#*F#
6 Cancell Vidre 21,024 0,050 1,051 C#*D#*E#*F#
7 Paret ceràmica 188,070 0,150 28,211 C#*D#*E#*F#
8 Sostres 172,060 0,350 60,221 C#*D#*E#*F#
9 Coberta Inclinada 16,910 0,300 5,073 C#*D#*E#*F#

10 Paredons ceràmics 10,000 0,100 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Paviments laminars 97,820 0,080 7,826 C#*D#*E#*F#
12 Cel rasos 97,820 0,050 4,891 C#*D#*E#*F#
13 Graons 0,585 0,100 0,059 C#*D#*E#*F#
14 Paviment laminar 10,000 0,050 0,500 C#*D#*E#*F#
15 Cales 5,000 0,250 1,250 C#*D#*E#*F#
16 Picat voltes 78,010 0,020 1,560 C#*D#*E#*F#
17 Arrebossats 60,510 0,030 1,815 C#*D#*E#*F#
18 Enrajolats 60,590 0,030 1,818 C#*D#*E#*F#
19 Enguixats 278,120 0,020 5,562 C#*D#*E#*F#
20 Sanitaris 3,000 0,600 0,600 0,600 0,648 C#*D#*E#*F#
21 Sanitaris 2 2,000 0,600 0,600 0,250 0,180 C#*D#*E#*F#
22 Urbanitzacio T
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AMIDAMENTS Pàg.: 108

23 Solera 27,470 0,250 6,868 C#*D#*E#*F#
24 Edific 22,350 22,350 C#*D#*E#*F#
25 Murs 9,950 9,950 C#*D#*E#*F#
26 Graons 0,960 0,100 0,096 C#*D#*E#*F#
27 PEÇA 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,830

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 10  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 03  PROCÉS CONSTRUCTIU

1 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 14,588

2 E2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 22,792

3 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Petris 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
2 Guixos
3 Altres 0,728 0,728 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,328

4 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 2,520

5 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 5,796

6 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 6,653

7 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 1,080

8 E2R2MI12 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobrans execució 50,160 50,160 C#*D#*E#*F#
2 Embalatges 15,980 15,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,140

9 E2R5MI40 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobrans execució 50,160 50,160 C#*D#*E#*F#
2 Embalatges 15,980 15,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,140

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 11  CONTROL DE QUALITAT

1 PA00MACQ u Partida alçada previsió pel programa de Control de Qualitat, segons annex, amb la comptabilització dels
assatjos positius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BIBLIOTECA_SJV
Capítol 12  ESCOMESES, AJUDES I VARIS

1 PA000004 u Desmuntatge, retirada i entrega quan ordeni el tècnic a la brigada municipal de les instal·lacions de calefacció,
radiadors, caldera, diposit gasoil, cablejat elèctric fora de norma, inclou transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caldera existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K21JMAN2 u Actuacions provisionals per simultaneitat obres i activitat CAP, lones, tancaments provisionals, segellats, i
senyalitació durant cada una de les fases d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 H16FRMAN PA Imprevistos a Justificar. No es podran certificar si no hi ha una aprovació previa de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 14LM116A m2 Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de
gruix 0.80 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents)
de 5 a 7 kN/m2, llum menor de 2.8 m, amb una quantia de 1.5 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 8 i
8 mm de D i una quantia de 0.107 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb mitjans adecuats.

36,41 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 193527BZ m2 Solera de formigó HA-25/B/20/ IIa, de 20cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B500T 20x20 cm i 8 mm de Diametre, capa drenant amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D de 20cm de gruix, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb
repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006.
Inclós part proporcional de talls amb disc per a retracció segons plànols de projecte.

49,88 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 4458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3

393,52 €

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

P-4 44M13111 m Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix fins una amplada de pas de 160
cm, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, replanteig, obertura de
forats per als reolzaments, daus de formigó, estintolament sostres costat i costat, amb
sopandes, regata mur, co.locació del perfil, rigiditzadors, ataconat amb morter sense
retracció amb platines d'acer, engaltat de perfils, arestat i arrebossats de brancals i dintell,
tot segons plànol

198,57 €

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

P-5 44M13MAN m Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix fins una amplada de pas de 600
cm, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, replanteig, obertura de
forats per als reolzaments, daus de formigó, estintolament sostres costat i costat, amb
sopandes, regata mur, co.locació del perfil, rigiditzadors, ataconat amb morter sense
retracció amb platines d'acer, engaltat de perfils, arestat i arrebossats de brancals i dintell,
tot segons plànol

237,41 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 44M1U001 m Estintolament de paret de pedra, de 45 a 60 cm de gruix, amb 2 perfils d'acer laminat per a
estructures S275JR, per a pas de fins a 1,8 m d'amplària de llum de pas, col·locats recolzats
sobre els brancals i connexió entre els mateixos connectors Ø12 mm cada 25 cm amb
bolanderes i famelles, formació de recolzament a costat i costat , ataconat amb morter sense
retracció rigitzadors als suports amb perfils i platines d'acer (210 kg/m), engaltat de perfils,
arestat i arrebossats de brancals i dintell, tot segons plànol

393,66 €

(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 44M1UMAN m Muntatge i desmuntatge estintolament de forjat amb una alçada fins a 3,5 m, amb puntals
metal.lics telescòpics amortizables amb 150 usos, i taulons de fusta amortizable en 10 usos.

9,37 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-8 493513BB m2 Solera de formigó HAF30/B/20/ IIa/Hidrofug , de 15 cm de gruix, acabat fratasat, capa
drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D de 15 cm, capa filtrant amb geotèxtil de
polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS, Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, planxa Poliestire Extruit de 50 mm

36,16 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-9 493513BS m2 Solera de formigó HAF30/B/20/ IIa/Hidrofug , de 15 cm de gruix, acabat fratasat, capa
drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D de 15 cm, capa filtrant amb geotèxtil de
polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS, Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

30,56 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-10 E12EÇ404 Ut Lluminària tipus downlight per a encastar i orientable de la marca TROLL i model Angle, o
similar. Encastada. LLuminària amb tecnologia LED i una potència de lluminària de 27,5W.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

330,30 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-11 E12EÇ908 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar de la marca LAMP, model Mini Kombic,
o similar. Encastada. LLuminària amb tecnologia LED i una potència de lluminària de 25W.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

259,44 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 E12EÇP08 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar en paret exterior (IP-65) marca LAMP,
model Mini Urba, o similar. Encastada en paret. LLuminària amb tecnologia LED i una
potència de lluminària de 4,8W. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament.

269,63 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-13 E2112695 m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres/adosada, o diposit soterrat, de 4 m d'alçària, amb
estructura d'obra de fàbrica, amb mitjans manuals i mecànics, tot inclòs, coberta, fonaments,
etc i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor, Inclou neteja i estabilització del
diposit i posetrior reblert

11,99 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

1,99 €

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 E2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-16 E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,31 €

(SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-18 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària 3,04 €
(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-19 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres selecionades, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del PM

14,37 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-20 E2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 9,36 €
(NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-21 E2R2MI12 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

10,42 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,57 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-23 E2R5MI40 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 E2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

9,89 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 E2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,65 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,07 €

(DIVUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-27 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,73 €

(SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-30,24 €

(MENYS TRENTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,04 €

(QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-30 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,69 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-31 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-32 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,30 €

(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-33 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,75 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

94,30 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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P-35 E31B300Z kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2. Inclos retalls, mermes, cavalcaments, lligams, armadures auxiliars, separadors i
tots els elements necessaris per a la correcte execució.

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-36 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 18,92 €
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

91,30 €

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-38 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-39 E32D3A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

17,74 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-40 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

9,39 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 E433F142 m3 Biga de fusta de pi flandes GL24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer.

756,64 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-42 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i elements d'ancoratge i unions, en
perfils laminats de qualsevol serie, pletines i xapa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Les unions de projecte es
plantegen soldades, qualsevol proposta de canvi a unions cargolades per part de l'industrial
no suposarà un augment de preu ni d'amidament. Inclós part proporcional de mitjans
elevadors adequars necessaris per a l'execució dels treballs.

1,89 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 E4BP111W u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10mm de diàmetre de fins a 100cm de longitud
i fins a 30cm de longitud taladre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, tipus
HY-200 de hilti o equivalent.

10,78 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-44 E4BP111Z u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre de fins a 150cm de
longitud i fins a 40cm de longitud taladre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, tipus HY-200 de hilti o equivalent.

13,11 €

(TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-45 E4BP11WW u Ancoratge amb tac d'acer de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, tipus HY-200 amb tac HIT de hilti o equivalent.

11,77 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-46 E4BP1110KA14 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat. Article: ref. P01ME510 de la serie Masterflow 922 de BASF-CC

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-47 E4F7NK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.05 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

14,82 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-48 E4ZW1150 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-49 E4ZW1350 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó

7,00 €

(SET EUROS)

P-50 E4ZW1MA2 u Cargol passant Ø12 30 a 40 cm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics/jassera de fusta

2,39 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-51 E4ZW1MAN u Cargol passant Ø12 per corretga 10x20, amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl·lics a estructura de formigó

1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra, inclo p/p
encofrat

2,61 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-53 E5414826 m2 Coberta de planxa de zinc prepatinat pigmentat de 0.82 mm de gruix, tipus Wmzinc, junt
longitudinal sobre llistó amb tapajunts, cada 50 cm i junt transversal amb unió plegada
simple, col·locada amb fixacions mecàniques sobre làmina sintètica de 3 mm de gruix,
formada per una pel·lícula de polietilè alveolar e impermeable, recoberta en el seu part
inferior per una làmina tèxtil i en el part superior per una malla que millora l'adhesió, per a la
impermeabilització i desolidarització de paviments, en rotlle de 30 metres, ref. B84901003 de
la sèrie Impermeabilitzants de BUTECH, inclo p/p aiguafons,careners, remats, superiors,
inferiors, laterals, transicionsentre paraments horitzontals i verticals, tot segons plànols de
detall

116,74 €

(CENT SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-54 E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà

12,03 €

(DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-55 E5Z2F484 m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït,
amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80
mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat de junts

59,22 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-56 E5ZJ25DP m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de 0.82 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

44,21 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-57 E612AR6L m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, de dues cares vistes, junta repassada col·locat amb
morter de calç

47,43 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-58 E612MI1N m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb
ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant

25,73 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-59 E614ATAX m2 Paredó recolzat divisòria de 9 cm de gruix, de totxana de 240x115x90 mm, LD, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

29,55 €

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

P-60 E61802JK m2 Paredó de tancament d'una cara vista de 10 cm de gruix de bloc foradat de morter de ciment
gris, de 400x200x100 mm, llis, amb una cara esmaltada categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

43,30 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-61 E61Z14T1 u Travada de parets amb connector de rodó d'acer AEH de diàmetre 12 mm en forma de Z, de
50x220x50 mm, col·locat amb el mateix morter de la paret

3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-62 E61Z1MAN u Travada de parets/paviments/etc amb connector Ø12 mm de rodó d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locat amb resines de dos components

1,96 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-63 E652234R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 12.5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

41,42 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-64 E652237R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12.5
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

50,01 €

(CINQUANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-65 E6522MAN m2 Suplement cost placa hidrofuga  guix laminat 12,5 mm vora afinada 3,00 €
(TRES EUROS)

P-66 E66AU005 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus Trespa Athlon o equivalent, de 14 mm de
gruix, color a definir per la DF,inclòs portes i elements fixes, barres de remat superior i
inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable ASI 316 mat tipus Ocariz o equivalents.

172,76 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-67 E7613A06LBLP m2 Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic. Article: ref. 6711-11
de la serie Accessoris d'ASFALTEX

21,62 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-68 E762MI0A m2 Feltre de polipropilè, Tyvek Pro, de Maydilt impermeable i transpirable, col·locada
semiadherida amb franges d'adhesiu de cautxú sintètic

3,34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-69 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

9,32 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-70 E7883202LBIP m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED
ref. 2121-20 de la serie Emprimació, preparació de suport i sistemes líquids d'ASFALTEX
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

8,27 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-71 E7883202MAN m2 Barrera de protecció enfront del radó sota solera en contacte amb el terreny amb nivell de
referència d'exposició al radó 300 Bq/m³, amb làmina de betum additivat amb plastòmer APP,
LA-30-AL, amb armadura d'alumini, de superfície no protegida, i coeficient de difusió enfront
del gas radó 1x10-13 m²/s, totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb
cavalcaments a la base de la solera, sobre una capa de formigó de neteja, prèvia emprimació
amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, i protegida amb una capa
antipunxonament de geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, de 125
g/m². Exhalació de radó prevista a través de la barrera de protecció: 0,001 Bq/m²·h. Inclús
banda de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP,
(rendiment: 0,5 m/m²), per a la resolució del perímetre.

20,22 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-72 E7A138730003 m2 Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa amb làmina bituminosa d'oxiasfalt
LO-25-PE amb armadura de film de polietilè de 65 g/m2 adherida amb oxiasfalt, prèvia
imprimació. Articles: ref. 2192-10 de la serie Emprimació, preparació de suport i sistemes
líquids, ref. 2121-15 de la serie Emprimació i preparació de suport i sistemes líquids
d'ASFALTEX

17,54 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-73 E7C9R5C1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,143
m2.K/W, amb revestiment de vel negre, col·locada sense adherir

8,20 €

(VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-74 E7C9RBC1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 80
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,286
m2.K/W, amb revestiment de vel negre, col·locada sense adherir

14,48 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-75 E7D69MAN m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i quatre
capes de pintura intumescent i capa final de segellat i acabat a escollir per la Direcció de
l'Obra, amb gruix necessari per garantir R90 en funció de la massivitat dels perfils, inclós
mitjans elevadors i auxiliars necessaris per deixar la unitat totalment acabada i amb certificat
de material i execució.

56,91 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-76 E7D69TKZ m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i dues
capes de pintura intumescent i capa final de segellat i acabat a escollir per la Direcció de
l'Obra, amb gruix necessari per garantir R30 en funció de la massivitat dels perfils, inclós
mitjans elevadors i auxiliars necessaris per deixar la unitat totalment acabada i amb certificat
de material i execució.

31,33 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-77 E811A5N2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN
998-1, remolinat

16,79 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-78 E8121412 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, gruix mínim 15 mm

9,53 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-79 E83B514E m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb
una cara buixardada, preu superior, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6,
tot seguint la continuitat de les juntes del paviment

127,71 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-80 E83E146B m2 Extradossat parament inclinat de plaques de guix laminat Cleaneo Akustic rectilinea rodona
perforació en block 8/18R Model Be de Knauf format per estructura autoportant lliure normal
N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca 40kg/m3 amb paper kraft , inclou p/p peça remat perimetral amb Z
lacada blanca

42,06 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-81 E83EZMAN m2 Tabica penjant plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 63 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana de roca de 50 mm y 0,031,i sub estructura de ferro galvanitzat de 40x40x2mm cada 1
en horitzontal i en vertical,  inclou p/p brancals obertures, i cortineros

48,86 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-82 E83EZZGB m2 Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 63 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques
sedmirigida de llana de vidre de 50 mm y 0,031, inclou p/p brancals obertures, i cortiners

32,80 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-83 E8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclou enmarcats de trams perforats.

27,85 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-84 E844ML01 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de 13mm de gruix, Cleaneo Akustik perforacions en
block 8/18R de Knauf , amb un percentatge de perforació superior al 18%. o qualitat
equivalent. Sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra
roscada, amb 20 mm de lla de roca Densitat 40kg/m3, amb paper kraft

35,53 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-85 E84ZG1A0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

71,45 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-86 E8653BK5 m2 Revestiment vertical/horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules de
fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3
segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

26,33 €

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

P-87 E865U115 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, DM, hidròfugclassificació al foc Bs2d0, de 16 mm de gruix, col·locat adherit
sobre enllatat de fusta. Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

20,32 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-88 E865G4A5LBLP m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de
fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix, Wisa Spruce per a ambient sec segons UNE-EN
636, reacció al foc B-s2, d0, acabat amb planxa de fusta de Abet, tallat a mida, col·locat
adherit sobre enllatat de fusta. Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

38,86 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 9

P-89 E865G4A5LMAN m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de
fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix, Wisa Spruce amb perforacions ortogonals Ø 8mm
separades cada 24mm, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0,
acabat amb planxa de fusta de Abet, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta.
Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

43,10 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-90 E86LMI21 m2 Revestiment de parament vertical amb safates de planxa d'acer de 2 mm. Microperforada
60% de Ø2mm , de gruix de resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i
passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, de 40+40+240+40+40 mm., fixades amb
fixacions mecàniques sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat (Tubs de 40.40.2 mm.
fixats mecànicament aun perfil L55.55.5 mm.) Tot segons detall planols

80,75 €

(VUITANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-91 E86LMI41 m2 Revestiment de parament vertical amb xapa d'acer de 2 mm., de gruix de resistència
millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN
10025-5, segons despesejament de projecte fixades cargolada inclos p/p sobre estructura
de perfils d'acer galvanitzat (Tubs de 40.40.2 mm. fixats mecànicament a estructura portant)
Tot segons detall planols

63,80 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-92 E86LMI42 m2 Revestiment de parament horitzontal amb xapa d'acer de 2 mm., de gruix de resistència
millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN
10025-5, segons despesejament de projecte fixades cargolada inclos p/p sobre estructura
de perfils d'acer galvanitzat, incloent parts registrables cargolades (Tubs de 40.40.2 mm.
fixats mecànicament a estructura portant) Tot segons detall planols

68,37 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-93 E894BBS0 m2 Pintat element metal.lic d'acer qualsevol perfil a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat

24,32 €

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

P-94 E894FBF0 m2 Pintat element metal.lic, biga, pilar, element compost de perfils d'acer a amb pintura acrilica,
amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat efecte corten texturitzat

26,34 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-95 E8981BB0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

11,49 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-96 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,24 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-97 E89AACJ0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

20,24 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-98 E89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

21,19 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-99 E89FÇBJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-100 E8A8AA30 m2 Tractament de protecció superficial de element de fusta biga, pilar, cabiró, etc amb lasur a
l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat blanquinos, aplicat
en tres capes

9,23 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-101 E8A8AA50 m2 Tractament de protecció superficial de parament horitzontal de fusta amb lasur a l'aigua a
base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes

5,32 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-102 E8J4U040 m Aplacat de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb marbre pais color blanc polit, amb dos cantells
en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

54,67 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-103 E8L128H8 m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 27 cm, llargària 170 cm, col·locada amb
morter ciment 1:8 armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

32,97 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-104 E8MAU050 m Barana formada per 2 planxes d'acer de 3 mm sobre subestructura de xapa d'acer pintat amb
planxa d'acer h/135 cm de 3 mm de gruix, col.locada soldada, inclo p/p subestructura de
suport.

214,70 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-105 E8MAUMAN m2 Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa Planxa d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida, col.locada amb
fixacions mecàniques

84,41 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-106 E8N9TD18 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 2mm 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques

22,65 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-107 E93617C1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió, en plans horitzontals i inclinats

21,79 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-108 E9371AG6 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a
la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix

18,51 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-109 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 9,49 €
(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-110 E93A3120 m2 Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb
pasta allisadora

0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-111 E93AH2B6HVLH m2 Recrescuda i anivellament del suport de 30 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat
de calci tipus CA-C20-F4 ref. Suelo-A de la serie Agilia de LAFARGE segons UNE-EN
13813, aplicada mitjançant bombeig

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-112 E9B392CN m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària LOCAL abuixardada , preu alt, de 30 mm de
gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8

108,66 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-113 E9B3ZPF1 m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària Local acabat tall de serra, preu alt, de 20 mm
de gruix i de 30x60 cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

66,65 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-114 E9B3ZPF4 m2 Marxapeus de marbre blanc pais polida, preu alt, de 30 mm de gruix i en una sola peça,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

118,21 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-115 E9C14611 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x60 cm, preu superior, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior
normal

28,21 €

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

P-116 E9DCU270 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular,
preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

37,31 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-117 E9M11028 m2 Paviment continu de 2 capes de vernís poliuretà antilliscant, amb dotació d'1,6 kg/m2 aplicat
a rodet segons especificacións
- Eliminació la lechada de ciment superficial amb mitjans mecánics
- Neteja de la pols per aspiració
- Impregnar la superficie amb HEMPADUR SEALER PS 05970 aplicat amb rodet i dues
capes de HEMPATHANE SATIN FC 551E0

19,79 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-118 E9P7129F m2 Paviment de cautxu classe 32-34 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, amb
superfície llisa, tipus Kayar d'Artigo o equivalent en rotlle, col·locat amb adhesiu resines epoxi

38,15 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-119 E9S2LN3B m2 Marxapeus de planxa d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316,
acabat mat, de xapa de 3 mm de gruix col·locat amb resines epoxi, Previ arestat final de
placa amb peça de remat pròpia del sistema. Junta oberta entre sòcol i final de placa

108,64 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-120 E9S2MAN m Esgraonat de planxa plana galvanitzada 4 mm de textura amb relleu tipus diamant , 4 plecs i
desenvolupament màxmm 600 d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat soldat, inclos
passamas per formació esgraonat, i reforços cantoneres, col·locat a l'obra amb soldadura,
inlclou p/p angular fixació a biga

77,40 €

(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-121 E9S2MQ3B m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu tipus diamant, d'acer galvanitzat de 4 mm de
gruix, col·locat soldat

66,75 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-122 E9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, igual a l'existent

8,35 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-123 E9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM lacat de 15 mm de gruix, lacat, de 10 cm d´alçària, col·locat
amb adherit amb silicona-ciment especifica.

6,15 €

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-124 E9UAZP12 m Sòcol d'alumini lacat de 75x15 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu 15,32 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-125 E9V7U001 m Esglaó de fusta de tauler Contraxapat Wisa Trans 25 mm encolat, amb film protector, i 30 cm
d'estesa, d'una peça, col·locat , tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta. Article:
ref. 6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

34,00 €

(TRENTA-QUATRE EUROS)

P-126 E9VZ19AK m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col.locada i arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

22,04 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-127 E9Z21100 m2 Rebaixat del paviment de terratzo, formigó o pedra 3,80 €
(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-128 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 9,48 €
(NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-129 E9Z5U010 m Tapajunts de paviment, junta vertical ancorada en solera amb L o rodó, d'acer inoxidable
6x70 mm AISI 316 encastat a paviment

32,99 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-130 EA11D3E5 u Balconera Fu10 de fusta de Pi Melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

391,39 €

(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-131 EA11D3MA u Balconera de fusta Fu14 de Pi Melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 108x215 cm, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

423,62 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-132 EA11DMAN u Balconera Fu12 de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

391,39 €

(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-133 EA14MI07 u Fusteria tipus Fu07 2 fulles 1080x2220 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

2.044,16 €

(DOS MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-134 EA14MI10 u Fusteria tipus Fu06 1 fulla 1080x3320 porta batent+1 fix superior. Llates de fusta de pi Melis,
tractada i vernissada de llates de 120x17 mm de gruix sobre estructura de rastrells de 45x45
de pi autoclau vernissat amb lasur, amb aïllament interior EI-60-C5 . Tot segons detall planols

1.343,86 €

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-135 EA14MI11 u Fusteria tipus Fu11 2 fulles 1080x1070 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1.487,81 €
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(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-136 EA14MI13 u Fusteria tipus Fu13 2 fulles 1000x700 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1.228,89 €

(MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-137 EA14MIAM u Fusteria tipus Fu15 1 fulles fix 600x600 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

995,12 €

(NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-138 EA14MIR5 u Fusteria tipus Fu01 2 fulles 1080x1700 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1.652,78 €

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-139 EA14MIR6 u Fusteria tipus Fu02 2 fulles 1080x1480 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1.536,97 €

(MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-140 EA14MIR7 u Fusteria tipus Fu03 2 fulles 2430x1480 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

2.152,13 €

(DOS MIL  CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-141 EA14MIR8 u Fusteria tipus Fu04 2 fulles fix Superior 1060x3050 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi
laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible
Hope Plata, submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació
inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

3.135,65 €

(TRES MIL  CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-142 EA14MIR9 u Fusteria tipus Fu05 1 fulles fix Superior 530x100 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi
laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible
Hope Plata, submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació
inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1.634,33 €

(MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-143 EA14MIZ9 u Fusteria tipus Fu09 1 fulles fix Superior Triangular 530x107 mm Mod Plus de Roi motllura
recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta
extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i
col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall
planols

1.666,44 €

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-144 EABGMA03 u Fusteria d'acer tipus Fi05 de 260x280 cm, 1 porta corredera formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen, pany calu mestrejada 4 nivells i tivador inox Ø35 AISI 316, 1988
654-T0 d'Ozcariz. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2
segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix
i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons norma UNE
37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF, pnay i
clau pivot intern per a fixació terra i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.680,35 €

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

P-145 EABGMA04 u Tancament vidre correder Fi04 de 220x230 cm, 2 porta correderes vidre laminar securitzat
5+5 amb butyral trasnparent guia Klein, amb balda d'acer inosx per tancament porta de vidre.
Tot segons detall plàanols

1.178,58 €

(MIL  CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-146 EABGZA03 u Fusteria d'acer tipus Fe06 de 150x210 cm, dues fulles batents amb de safates de xapa
corten de 2 mm microperforada, enrasades a façana. Xapa corten oxidat i passivitzat, inclos
p/p subestructura amb tub galvanizat de 40x40. Barres antipanic amb clau, i desbloquig des
de l'interior i selector de porta, tot segons planols.

1.148,47 €

(MIL  CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-147 EABGZM02 u Fusteria d'acer tipus Fi02 de 90x260 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, i contactor per alarma.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

877,51 €

(VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-148 EABGZM03 u Fusteria d'acer tipus Fi03 de 120x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau
mestrejada 4 nivells.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.048,11 €

(MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-149 EABGZM06 u Fusteria d'acer tipus Fi06 de 360x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Pivotm
per fixació fulla a terre i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

2.011,53 €

(DOS MIL ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-150 EABGZM07 u Fusteria d'acer tipus Fi07 de 165x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons

1.238,80 €
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norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Amb
mecanisme tancaportes de GEZE
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

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

P-151 EABGZMAN u Fusteria d'acer tipus Fi01 de 150x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Amb
mecanisme tancaportes de GEZE
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.148,47 €

(MIL  CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-152 EABGZP44 m2 Perfileria U d'acer inoxidable AISI 316 al perimetre de 35x25 mm amb doble tira de neopre de
6 mm. de gruix, tornilleria i segellat del conjunt. Tot segons detal planols

107,85 €

(CENT SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-153 EAM2U020 u Porta corredissa Fe05 d'apertura automàtica, de dues fulles de 184x230 cm, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions, sistema GEZE Slimdrive SL NT-FR, homologat per a sortida
d'emergència Motor 100/200kg o similar

4.180,09 €

(QUATRE MIL  CENT VUITANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-154 EAQDMA09 u Fusteria de fusta tipus FU09 de mides totals 95x215 cm, amb una fulles batent.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell Wisa
Abet ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de
faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

384,80 €

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

P-155 EAQDMA11 u Fusteria de fusta tipus Fu12 de mides totals 80x222 cm, amb una fulles corredera guia Klein,
Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de
Wisa Abet (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de
faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

384,80 €

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

P-156 EAQDMA12 u Fusteria de fusta tipus Fu13 de mides totals 212x280 cm, amb dues fulles correderes guia
Klein, Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell Wisa
Abet (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat

655,76 €
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entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

(SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-157 EAQDMA15 u Fusteria de fusta tipus FU16 de mides totals 118x280 cm, amb una fulla pivotant.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM
ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.Pany amb clau, pivot intern
per a fixació sostre i paviment.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

424,94 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-158 EAQDMA16 u Fusteria de fusta tipus FU17 de mides totals 118x312 cm, amb una fulla pivotant.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM
ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.
Pany amb clau, pivot intern per a fixació sostre i paviment.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

485,14 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-159 EAQDMA17 u Fusteria de fusta tipus Fu18 de mides totals 170x280 cm, amb una fulla corredera guia Klein,
pany i clau, Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM
ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

625,65 €

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

P-160 EAQDMAN2 u Fusteria de fusta tipus Fu02 de mides totals 90x250 cm, amb 1 fulles batents i 1 fix superior,
enrasades cara Exterior. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de
formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les
dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre
amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15
cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per
pintar.  Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

550,39 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-161 EAQDMAN3 u Fusteria de fusta tipus FU03 de mides totals 110x250 cm, amb una fulles batents i 1 fix
superior, enrasades cara Exterior. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta
de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat
a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el
perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret
de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix.

565,43 €
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Tot per pintar.  Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

folrats interiorment per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 35x35 mm formant una
quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 35x35 mm, i acabat a les dues cares amb
taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix, fulla batent formada per un enrastrellat de
llates de fusta de pi de 35x50 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercat amb una
llata de 35x50 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm
de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40
mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat (reforçat horitzontalment amb tub
d'acer 60x40x3 mm). entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Tot segons detall plànols.3. Maneta d'acer inoxidable AISI 316 tipus 1988 600CH
d'Ozcariz
Mecanisme de balda de tancament tipus 81/654 TO amb botó de senyalització tipus 94/1654
TO d'Ozcariz

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA
(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-162 EAQDMAN4 u Fusteria de fusta tipus FU04 de mides totals 95x210 cm, amb una fulles batent, enrasades
cara Exterior. Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250 cm, amb dues fulles
batents i 1 fix superior, enrasades cara Exterior. Fulles formades per una subestructura
rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de
40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix.
Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de
10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i condicions
tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

398,83 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-163 EAQDMAN7 u Fusteria de fusta tipus FU07 de mides totals 95x210 cm, amb una fulles corredera guia Klein,
Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316. Fulles formades per una subestructura
rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de
40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix.
Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de
10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i condicions
tècniques segons planols.

384,80 €

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

P-164 EAQDMAN8 u Fusteria de fusta tipus FU08 de mides totals 90x210 cm, amb una fulles batent, enrasades
cara Exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell WISA
Abet (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

384,80 €
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Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

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

P-165 EAQDZ215 u Conjunt Fu10 de quatre fulles correderes batents amb guia superior penjada al sostre, llum
448x280, de 40 mm de
acabat exterior amb taulell de Taulell Wisa 9 mm Bs1 d0, mecanismes de fixació i
alliberament manuals, junts i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior,
col·locat, inclos p/p estructura de suport, tanques i peces especials.

1.582,74 €

(MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-166 EAQDZP18 u Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250 cm, amb dues fulles batents i 1 fix
superior, enrasades cara Exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM
ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

992,89 €

(NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-167 EAQEA184 u Porta de fulles batents Fu 06 de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80/85/90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària. Fulles formades per una subestructura
rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de
40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix.
Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de
10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i condicions
tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

277,01 €

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

P-168 EAQEMA19 u Porta de fulles batents Fu 19 de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 50 cm d'amplària i 210 cm d'alçària Enrasada exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell Wisa
Abet ignifug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de
faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

242,92 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-169 EAQSC133 u Conjunt d'armari dues fulles batents, Fu15 de 140x90 taule Wisa Abet ignifug de fusta per a
pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 40 cm d'amplària,
inclos formació caixa interior.

253,08 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-170 EASAMI68 u Fusteria tipus Fe07 de mides totals 95x215 cm, formada per una fulla batent de 85x210 cm
de llum de pas. Conjunt tallafocs metàl·lic, EI2-C5 60, amb frontisses homologades, pany de
cop de seguretat, amb clau mestrejada a quatre nivells, acabat esmaltat, amb certificat
d'homologació, col·locada enrasada per la cara interior. Inclou premarc d'acer galvanitzat,
amb barra antipanic. Tot segons detall planols

315,29 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-171 EASAZMAN m Fusteria tipus Fi 02/02'/08, formada per un element de vidre laminar (vidre en partida
separada) i dos perfils U de xapa plegada de 3 mm. de gruix de 30x25 d'acer inoxidable ASI
316, el perfil inferior encastat al paviment i el superior soldat a un tub de 40.40.2 mm.
Col.locada i acabada segons detall planols.

107,50 €

(CENT SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-172 EASAZP07 u Porta tallafocs de fusta tipus Fu14, EI2 40-c5, d'una fulla batent de 95x215 cm tipus Puertas
Cortafuegos de Madera o equivalent, amb certificat d'homologació, per pintar, col·locada
emplafonada a cara amb taulell Wisa Abet ignifug. Inclou frontisses, juntes intumescents,
pany de cop amb clau mestrejada, manetes i topall d'acer inoxidable.
Totes les portes tallafoc tindran frontisses de retorn i tindran certificació d'homologació
segons CTE. Pany de cop i clau mestrejada quatre nivells. Maneta d'acer inoxidable AISI 316
tipus 1988 600CH d'Ozcariz

365,90 €

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

P-173 EATA6J27 u Porta acústica Fu05, de 100x215 amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF acabat lacat, de 54 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 46
dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al
travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau mestrejada, maneta AISI 316 tipus 1988 600 CH d'Ozcariz o
equivalent

937,98 €

(NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-174 EAU15C40 m2 Envà mòbil bidireccional Fu11 Tipus Reuter o similar format de mides totals 448x280 format
per 4 moduls amb dues portes acustiques integrades, de 103 mm de gruix, amb una massa
superficial 40 kg/m2, guia superior lacada penjada al sostre, perfileria no vista d'alumini
anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de Taulell
Wisa 9 mm Bs1 d0, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i
sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat, inclos p/p estructura de
suport, tanques i peces especials.

539,23 €

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-175 EB122JAM m Barana d'acer galvanitzat, passamà perimetral 40x10, i brèndoles Ø12 cada 10 cm, de 110
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

176,45 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-176 EB12MIAM m Fusteria tipus Corten Fe01/02/03/04/06 110 cm d'alçaria consistent en platines calibrades
d'acer CORTEN de 100.8 mm. cada 10 cm soldades per la base a marxapeus d'acer,
col.locades cada 100 mm. i una platina superior de 100.8 com a passama, acer corten oxidat
i passivitzat, inlcou p/p fixació, ajudes paleta, guies per correderes,  mecanismes i tanques.

224,21 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-177 EB146A01 m Passamà de planxa d'acer corten oxidat i passivitzat T de 8x100 mm i pletines h 110 cm cada
120 cm, col·locat encastat a paviment

96,17 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-178 EB146C01 m Passamà de pletina d'acer lacat 40x10 mm, col·locat cargolat 22,10 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-179 EB14ZP44 m Passamà d'acer galvanitzat 50x8 mm soldat per mitja de pipetes de Ø8 mm a muntants. Tot
segons detall plànols.

44,99 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-180 EB32U060 m2 Reixa Deploye amb bastiment perimetral de perfils galvanitzats 40x40x2, i col·locada amb
perfils perimetrals cargolats d'acer galvanitzat 20x20x2 mm , plafons de malla deploye
galvanitzada a escollir per la DF amb xapa d'1,2 mm de gruix, galvanitzada, ancorada a
estructura metal.lica

104,28 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-181 EB71MAN2 u Linea de vida horitzontal Tipus 1 UNE EN 795C LVH001 de 33 ml, acer inxidable, amb 2
carros de translació UNE EN 795, portes instal.lació, certificació, p/p elements de seguretat,
control documental, certificació i llibre de manteniment.Fixada coberta teule inclinada sobre
cavalls de fusta, partida totalment acabada, inclou desumuntatge de teules, ancoratge a
cavall de fusta, re impermeabilització, peces especials, segellats, inclos ajuts, i elements
d'elevació i de seguretat.

2.550,55 €

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

P-182 EC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, inclos p/p
cantells polits

62,55 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-183 EC151E01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, col·locat amb Ud'acer inxodable AINSI 316 , inclos p/p cantells
polits

79,31 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-184 EC151MAN m2 Fusteria tipus Fe 10 vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora,
de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini, amb forma d'arc segons plànols.

226,87 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-185 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta, fixat a
parament

52,03 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-186 ECZ3MIF0 m Polit de cantells vidre laminar de seguretat de dues llunes 11,92 €
(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-187 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,83 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-188 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

19,23 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-189 ED1Q1132 m Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva
de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de
dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment

11,38 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-190 ED3F3MAN u Pericó de pas (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb
tapa de fosa 420x420 , col·locat

87,61 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-191 ED5L36G3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polièster adherit en
una de les seves cares, amb nòduls de 9 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-192 ED7FEB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

28,60 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-193 ED7FR112 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

30,87 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-194 ED7FR312 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

41,22 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-195 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

50,39 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-196 EDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

60,78 €

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-197 EE21Ç917 u Subministrament i colocació de caldera mural de condensació a gas de 72.6 kW
(80ºC-60ºC)/80 kW (50ºC/30ºC) marca VIESSMANN o equivalent, model Vitodens 200-W
segons DIN 677 amb homologació CE EN 676 amb cremador cilíndric MATRIX. Amb
capacitat de temperatura d'impulsió de fins a 110 ºC, amb descens progresiu de la
temperatura de caldera amb condensació. Funcionament silenciós i baixa en emisions
contaminants com el òxid de nitrogen. Càmara de combustió d'acer inoxidable superior. De
dimensions 530x480x850 mm(long.XamplXalt), pes 83 kg, pressió màx. de servei 4 bar,
sortida de fums de 100-150 mm, rendiment estacional de fins el 109%, amb regulació digital
de la caldera Vitotrònic 100, model HC1 per al funcionament amb descens progresiu de la
temperatura de la caldera, amb funcions de protecció de caldera i control, regulador de la
temperatura de retorn, amb display de comandament, amb programa de commutació per la
producció d'ACS, canvia automàtic d'horari, avís de manteniment, indicador de consum,
sistema de diagnòstic d'averia. control de temperatura de fums. Inclou els suports
antivibratoris, limitador de nivell d'aigua. Inclou mà d'obra, materials auxiliars, transport i
posta en marxa. totalment instal·lat i en funcionament.

7.741,03 €

(SET MIL SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-198 EE41XXC5 m Subministrament i col·locació de xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer
inoxidable, de 80/125 mm de diàmetre. De doble paret aillada que permet l'evacuaciós de
fums fins a coberta dels gasos de la combuistió de calderes estanques. La presa d'aire és
independent al conducte de la xemeneia. Paret interior AISI 316L, paret exterior AISI 304.
Inclou accessoris de muntatge i subjecció. Inclós mà d'obra, barret, materials i mitjans
auxiliars. Totalment instal·lada, connectada i provada.

78,25 €

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

P-199 EE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

14,02 €

(CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-200 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

13,39 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-201 EE42QB46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

62,72 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-202 EE42QC46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

45,02 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-203 EE42QG46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

67,87 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-204 EE42QJ46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

72,47 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-205 EE4414S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre
sense gruixos definits, col·locat

29,20 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-206 EE4419S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre
sense gruixos definits, col·locat

36,34 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-207 EE51Ç901 m2 Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de vidre d'alta densitat,
revestit per alumini (Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura
d'acer) per l'exterior i un teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en
L d'alumini, a totes les aristes longitudinals del conducte. Muntat en cel-ras. Marca Isover
model climaver neto metal o similar. Inclòs ma d'obra petit material i medis auxiliars.

17,71 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-208 EE52Q13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

32,45 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-209 EE617542 m2 Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de 25 mm de gruix amb làmina d'alumini en
direcció perpendicular a les fibres. Inclòs ma d'obra i petit material.

7,23 €

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-210 EE6R1600 m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0.6 mm de gruix, acabat
llis

54,82 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-211 EE92Ç934 kg Subminiostrament i col·locació d'Additiu REHAU per aconseguir un morter de ciment
CT-C25-F4 segons UNE EN 13813 i DIN 18560 amb 45 mm de morter per sobre del tub.
Millora la conductivitat tèrmica i augmenta la resistència a la flexotracció. Subministrament en
envàs de plàstic de 10 kg.MATERIALS I MEDIS AUXILIARS.

7,23 €

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-212 EE92Ç936 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL AÏLLANT D'EPS-POLIESTIRÈ
EXPANDIT AMB NOPES, AMB PLAFONS DE SUPERFÍCIE DE 1400x800 MM AMB UNA
ESPESSOR BASE DE 20 MM , ALTURA TOTAL 42 MM. AMB CERTIFICAT CE SEGONS
NORMA EN 1163, RESISTÈNCIA AL FOC SEGONS UNE EN 13501 EUROCLASE F, AMB
BARRERA ANTIVAPOR. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS.

14,61 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-213 EE92Ç937 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL FOLI DE PROTECCIÓ, LAMINA DE PE
POLIETILENO ESPESOR 0.2mm.SUMINISTRE DE ROLLOS DE 100 METRES DE
LONGITUD I DE AMPLE 600 mm A DOBLE CAPA. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I
MEDIS AUXILIARS.

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-214 EE92Ç938 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CINTA ADHESIVA REHAU, PER LA UNIÓ
DELS PANELLS DE EPS O DEL FOLI DE PROTECCIÓ REHAU.

7,58 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-215 EE92Ç939 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB REHAU PER A
CALEFACCIÓ/REFREDAMENT RAUTHERM SPEED 16x1.5 mm. MATERIAL PE-Xa AMB
CAPA EVAL.SUMINISTRE EN ROTLLES DE 500 m DE COLOR TARONJA.

1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-216 EE92Ç940 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,89 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-217 EE92Ç941 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L PERFIL REHAU PER A JUNTES DE
DELITACIÓ . INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

8,69 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-218 EE92Ç946 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL JOC DE VALVULES D'ESFERA DE 1´´
HEMBRA, PER AL COLECTOR REHAU D'ACER INOXIDABLE. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

12,99 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-219 EE92Ç947 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOMETRE DE CONTACTE PER AL
COLECTOR REHAU HKV-D FER D'ACER INOXIDABLE. INCORPORA UNA MOLLA DE
SUBJECCIÓ. ESCALA DE 0ºC A 80ºC. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-220 EE92Ç949 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI REHAU UP-I 8.5 PER A COLECTORS
REHAU PER A INSTALACIÓ EMPOTRADA. REGULABLE EN ALTURA I PROFUNDITAT.
MATERIAL ACER GALVANITZAT AMB PART FRONTAL LACADA AMB COLOR BLANC.
COMPOST DE: PLANTILLA PER INSTALACIÓ, FIXACIÓ PER AL COLECTOR
REGULABLE A ALTURA I AMPLADA, PERFIL DE ACABAT PER AL PAVIMENT I MARC
AMB PORTA ENRASADA I TANCAT. AMPLADA 850 x ALTURA 750-850 x PROFUNDITAT
110-160 mm. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

203,83 €

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

P-221 EE92Ç951 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL RACOR REHAU EUROCONO 3/4´´ PER A UNA
CONNEXIÓ DEL TUB PE-Xa REHAU RAUTHERM SPEED 16 x 1.5 mm ALS COLECTORS
REHAU. COMPOST D'UN MANEGUET D'UNIÓ AMB EUROCONO I JUNTA TÒRICA,
ANELL DE COMPRESSIÓ I RACORD DE 3/4´´. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I
MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

5,43 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-222 EE92Ç952 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CURVA DE GUÍA REHAU DE 90º PER ALS
TUBOS PE-Xa RAUTHERM S 16/17. MATERIAL: PA-POLIAMIDA. RESISTENT A
TEMPERATURA DE -5ºC FINS A 60ºC. COLOR: NEGRE. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-223 EE92Ç953 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB PROTECTOR REHAU PER LA
PROTECCIÓ DEL TUB REHAU PE-Xa RAUTHERM S 16x2.0mm I 17x2.0mm EN LA ZONA
DEL COLECTOR I EN LES JUNTES DE DILATACIÓ. MATERIAL: PE; COLOR: NEGRE.
SUBMINISTRAMENT: ROTLLOS DE 50m. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-224 EE92Ç954 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOSTAT AMBIENT REHAU NEA
HT(230V), ADECUAT PER A APLICACIONS DE CALEFACCIÓ RADIANT. CARCASA
PLANA. COLOR: CARCASSA DAVANTERA: BLANC TRÀFIC; CARCASSA TRASSERA:
GRIS ANTRACITA. OPCIONALMENT UTILIZABLE AMB EL CENTRE DE CABLEJAT
REHAU NEA H 230V. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-225 EE92Ç955 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ACTUADOR TÈRMIC REHAU (230V) AMB
MICROINTERRUPTOR AUXILIAR DE FINAL DE CARRERA PER AL CONTROL DE LES
VÀLVULES DELS COLECTORS REHAU I LA POSSIBILITAT DE CONTROL DE LA BOMBA
DE SECUNDARIA AMB EL MICROINTERRUPTOR AUXILIAR. COMPATIBLE AMB TOTS
ELS COLECTORS REHAU PER INSTALACIONS RESIDENCIALS SENSE LA NECESSITAT
DE ADAPTADOR. pOSICIÓ NORMALMENT TANCADA. POTÈNCIA ABSORBIDA: 1.8 W.
MICROINTERRUPTOR AMB CONTACTE NORMALMENT OBERT I CARGA MÀXIMA
APLICABLE DE 700mA. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

33,44 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-226 EE92Ç956 m² Subministrament i co·locació de Panell aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP EVO 60´´ de
EPS-Poliestirè expandit. material de revestiment PS rígid, apte per a morter normal i
autoanivellant amb tipologia constructiva A segons UNE EN1264. Gruix base de 40 mm i
alçada total 60 mm amb 1,33 (m²K) / W de resistència tèrmica efectiva. Declaració de
prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE. Euroclasse E de reacció al foc d'acord A
13501. Distàncies de col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió del panell col·locat 1400 x 800
mm. apte per a tubs Rehau PE-Xa Rautherm 16X1,5 - 16x2,0 - 17x2,0. Incloas mà d'obra,
,itjans i medis auxiliars.

18,10 €

(DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-227 EE92Ç957 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per
a 10 circuits amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura:
4 A 70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar. Apte per a calefacció i refrescament. El col·lector
polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a
300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula d'esfera de
tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Distància entre
eixos: 214 mm. connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20. Inclòs mà d'obra, materials i
medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

518,78 €

(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-228 EE92Ç958 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per
a 9 circuits amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4
A 70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar. Apte per a calefacció i refrescament. El col·lector
polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a
300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula d'esfera de
tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Distància entre
eixos: 214 mm. connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20. Inclòs mà d'obra, materials i
medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

561,17 €

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

P-229 EE92Ç959 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per
a 8 circuits amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4
A 70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar. apte per a calefacció i refrescament. El col·lector
polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a
300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula de esfera
de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. distància
entre eixos: 214 mm. Connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb elstubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20.. Inclòs mà d'obra, materials i
medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

594,25 €

(CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-230 EE92Ç960 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per
a 8 circuits amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4
A 70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar. apte per a calefacció i refrescament. El col·lector
polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a
300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula de esfera
de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. distància
entre eixos: 214 mm. Connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb elstubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20.. Inclòs mà d'obra, materials i
medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

879,53 €

(VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-231 EE92Ç971 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI REHAU UP-I 7PER A COLECTORS
REHAU PER A INSTALACIÓ EMPOTRADA. REGULABLE EN ALTURA I PROFUNDITAT.
MATERIAL ACER GALVANITZAT AMB PART FRONTAL LACADA AMB COLOR BLANC.
COMPOST DE: PLANTILLA PER INSTALACIÓ, FIXACIÓ PER AL COLECTOR
REGULABLE A ALTURA I AMPLADA, PERFIL DE ACABAT PER AL PAVIMENT I MARC
AMB PORTA ENRASADA I TANCAT. AMPLADA 700x ALTURA 750-850 x PROFUNDITAT
110-160 mm. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

180,93 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-232 EE92Ç972 u Submiinistrament i col·locació dePont REHAU per panell de nopas, per a la fixació addicional
dels tubs Rehau PE-Xa Rautherm S als panells aïllants amb nopas, en traçats en diagonal,
corbes i a 45º respecte a la direcció principal de traçat. Material: PE. color negre. Inclòs mà
d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-233 EE92Ç973 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC BUS Manager REHAU HC Bus MANAGER.
Component del sistema de regulació REHAU RAUMATIC HC Bus, encarregat de la gestió i
control d'instal·lacions de calefacció i refrescament per superfícies radiants mitjançant
líniaBus. Regulador electrònic amb 8 entrades analògiques, 2 sortides analògiques, 2
entrades digitals, 7 sortides de relé,
display integrat i línia de bus integrada. Programari REHAU amb les principals funcionalitats
següents:
- Funcionament amb commutació automàtica o manual entre les maneres Calefacció, Neutre
iRefrescament.
- Control d'1 temperatura d'impulsió.
- Control de fins a 4 temperatures d'impulsió addicionals per mitjà de 4 mòduls d'expansió
HC BusManager.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 50 unitats HC Bus Room Unit.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 15 Mòduls d'expansió HC Bus Manager.
- Control de fins a 10 deshumidificadors.
- Control de fins a 30 fan coils.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 9 HC Bus Manager actuant com Esclaus.
- Comunicació amb sistemes domòtics o navegador web, mitjançant targetes de
comunicació opcionals. Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de
consum màxim: 8 VA.Muntatge DIN segons les normes DIN 43880 i UNE 21822.Grau de
protecció: IP20, IP40 només per la part anterior.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

715,20 €

(SET-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-234 EE92Ç974 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC Bus Mòdul d'Expansió. Component del sistema
de regulació REHAU RAUMATIC HC Bus, per a l'ampliació de les entrades / sortides de l'HC
Bus Manager. Disposa de 4 entrades analògiques, 4 entrades digitals, 4 sortides de relé i 1
sortida analògica. Comunicació mitjançant la línia bus amb les HC Bus Room Unit i l'HC Bus
Manager. El Mòdul d'Expansió pot funcionar com:
- Mòdul d'Expansió-V pel control de: les vàlvules de regulació en els col·lectors, els fan coils
i els deshumidificadors.
- Mòdul d'Expansió-FT per al control d'una temperatura d'impulsió addicional.
Amb un regulador HC Bus Manager poden utilitzar fins a 15 Mòduls d'Expansió.
Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de consum màxim: 6 VA.
Muntatge DIN segons les normes DIN 43880 i UNE 21822. Possibilitat de muntatge en
l'armari del col·lector. Grau de protecció: IP20, IP40 només per la part anterior
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

294,74 €

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-235 EE92Ç975 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC BUS Room Unit. Component del sistema de
regulació REHAU RAUMATIC HC Bus, per a l'ajust i mesurament de la temperatura i la
humitat. Display retroil·luminat, botó d'ajust del valor de consigna, 4 tecles per: la
commutació de la modalitat de temperatura normal o reduïda, control del fan coil associat,
visualització de la data i hora i commutació a manera apagat. La HC Bus Room Unit pot
associar-se als deshumidificadors per al manteniment de la humitat relativa. La HC Bus
Room Unit es comunica amb el HC BUS Manager a través de la línia bus. Amb un regulador
HC Bus Manager poden utilitzar fins a 50 HC Bus Room Unit. Tensió de funcionament 24
VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de consum màxim: 2 VA.Grau de protecció: IP20.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

230,63 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-236 EE92Ç976 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda temperatura exterior AT-HC amb allotjament
inclòs, per per utilitzar en combinació amb la regulació de la sèrie Màster o amb la regulació
REHAU RAUMATIC HC Bus. Sensor de temperatura tipus NTC. Dimensions: 102 x 94 x 40
mm. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

82,80 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-237 EE92Ç977 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda de temperatura d'impulsió i retorn FRT-HC
d'immersió, per per a utilitzar en combinació amb la regulació de la sèrie Màster o amb la
regulació REHAU RAUMATIC HC Bus. Sensor de temperatura tipus NTC. Longitud del cable
1,5 metres. Dimensió del bulb de la sonda: 6 x 52 mm.. Inclòs mà d'obra, materials i medis
auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

29,58 €

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

P-238 EE92Ç978 u Submiinistrament i col·locació de Beina d'immersió IS-HC per sonda REHAU de temperatura
d'impulsió i retorn FRT-HC. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i
en funcionament.

40,90 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-239 EE92Ç979 u Submiinistrament i col·locació de Transformador de xarxa REHAU 24 V per a centre de
cablejat REHAU Nea H 24 V, centre de cablejat REHAU Nea HC 24 V i tots els components
de regulació REHAU a 24 V. Transformador de seguretat 230 V AC / 24 V AC segons EN
61558, potència 30 VA. Resistència a curtcircuits limitada amb relé de sobretemperatura
integrat. Cable de xarxa amb clavilla modelada, llarg 100 cm, llarg de cable a banda
secundari aproximadament 30 cm aïllat i proveït de terminals. Inclou placa de muntatge per a
la fixació. admet el muntatge sobre perfils omega o mura. Inclòs mà d'obra, materials i medis
auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

84,44 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-240 EEH5Ç917 u Subministrament i col·locació d'equip de bomba de calor aigua-aigua marca CLIMAVENETA
o equivalent, model WWR DHW2/B/0121T/ de 35,1kW en fred (7-12ºC) i 40.5kW en calor
(40-45ºC), amb refrigerant R407, amb recuperació de calor total, equipada amb compressor
SCROLL, intercanviador de plaques, tensió de treball 400v/3/50Hz +PE; cables del quadre
elèctric enumerats; amb relé extern de seqüència de fases; magnetotèrmics en les cargues;
targeta sèrie per el protocol CAREL/MODBUS (RS485); senyal auxiliar 4-20 mA; senyal
remota per a Doble Set Point; entrada digital per a habilitar el Command Limit (limitació de
potència); preconfiguració per a placa remota, dissenyada per instal·lacions de geotèrmia.
Equipada amb 1 compresor Scroll, bescanviador de plaques. Incorpora manòmetres de HP i
LP, vàlvula modulant de 3 vies, amortidors de goma, interuptor de flux de l'evaporador, filtre
de 1 1/2´´, dos conjunts de de 2 bombes; un pel costat de recuperació i l'altre pel costat de la
instal·lació, acumulador tèrmic de 200 litres, mà d'obra, bancada, materials, transports i
mesdis auxiliars. Tot segons especificacions tècniques incloses en el projecte executiu.
Totalment instal·lat, i en funcionament, posta en marxa i programat.

11.652,13 €

(ONZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-241 EEJ7Ç905 u Subministrament i col·locació de Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie
FCZI-P300 de cabal de 321 m3/h a 60Pa, de potència frigorífica de de 1575W i 2060W en
calor. Amb motor elèctric DC Brushless de última generació de 27W de consum, nominal en
condicions de treball, modulació contínua del 0-100%, i estalvi de fins al 50% respecte als
habituals fan coil on / off. Oscil·lacions reduïdes de temperatura i humitat. Ràpida resposta a
ambients climatitzats i mínim nivell de soroll. Adequar de manera contínua el cabal d'aire a la
càrrega instantània. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria d'intercanvi

524,11 €
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tèrmic realitzada en tub de coure i aleta continua d'alumini fixada per expansió mecànica dels
tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a
condicions nominals. Inclou Safata auxiliar de condensats Kit hidràulic de 3 vies VCF2I (230
T / N) per FCZI 300 P Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar
trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purga i de drenatge. Tren
de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales
endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de
condensats de material termoplàstic., col.locat i en funcionament.
(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-242 EEJ7Ç906 u Subministrament i col·locació de Unitat de tractament de baixa silueta Airlan, model FPMI
142K, de 969m3/h a 80Pa, de 4581 W de potència frigorífica i 7665 de calorífica amb motor
elèctric DC Brushless de última generació de 290W de consum elèctric, modulació contínua
del 0-100%, i estalvi de fins al 50% respecte als habituals fan coil on / off. Oscil·lacions
reduïdes de temperatura i humitat. Ràpida resposta a ambients climatitzats i mínim nivell de
soroll. Adequar de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània. Panell
autoportant desmuntable amb forats perforats per a muntatge en fals sostre i aïllament
termoacústic intern classe M1. Estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i
resistent a la corrosió. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent
atenuació de la potència irradiada. Ventiladors centrífugs de doble aspiració, pales cap.
Inclou safata de condensats, kit hidràulic de 3 vies, materials, transport,materials i medis
ausiliars. totalemtn col.locat i en funcionament.

1.264,75 €

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

P-243 EEJAÇ909 u Subministrament i col·locació d'Unitat de tractament d'aire marca Airlan model FMA-HP 062,
de 4491 m3/h a 120 Pa, amb bateria de fred de 6.5 kW (7-12ºC). Tot segons especificacions
tècniques adjuntades al projecte executiu. Amb certificació Eurovent, construïda amb perfils
d'alumini i panells sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats
mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament
gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargols
exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de
gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg / m3 polimeritzat en absència de CHFCs,
galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC,
portes frontisses i manetes d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors
metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per
eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la
superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els
manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que
contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis
de direcció i velocitat que pateix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els
components, l'efecte del calaix (Distància a les parets), les politges, el tipus de descàrrega,
etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire
(-400Pa): L1; Fuites d'aire (+ 700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2;
Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava:
14/9/13/10/24/32/38. Inclou bancada, mà d'obra, mitjans, transport i medis auxiliars.
Totalment instal·lat, conectat, comprovat i funcionant.

10.426,00 €

(DEU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS)

P-244 EEK1Ç807 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
325x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

92,35 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-245 EEK1Ç957 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
825x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

125,47 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-246 EEK1Ç960 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
325x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

72,28 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-247 EEK2Ç906 u Subministrament i col·locació de Reixeta impuls/retorn,alum.lacat, AT-A-825X425/S1. Inclòs
mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

88,89 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-248 EEK8Ç932 u Subministrament i colocació de difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, amb comporta de regulació i boca de connexió circular
de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1050 mm de llargària, marca TROX
o equivalent, model VSD50-2-M-S-VA 1050. Totalment instal·lat i en funcionament.

292,19 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-249 EEKCÇ906 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 250x250 MM, REGULACIO
VOLUMETRICA. MARCA TROX O EQUIVALENT, MODEL RN-100. TOTALMENT
INSTAL·LAT

100,80 €

(CENT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-250 EEKCÇ910 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 250x250 MM, REGULACIO
VOLUMETRICA. MARCA TROX O EQUIVALENT, MODEL EN-250x250. INCORPORA
SERVOMOTOR ELÈCTRIC 0-10V. TOTALMENT INSTAL·LAT

160,89 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-251 EEKEÇ903 u Subministrament i col·locació deboca de ventilació LVS-125 R8 de trox o equivalent.
Totalment instal·lada i col·locada.

33,02 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-252 EEKEÇ921 u Subministrament i col·locació de tobera direccionable d'alta inducció model DUE-S-L-125/S1
de trox o equivalent. Totalment instal·lada i col·locada.

127,58 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-253 EEKEÇ922 u Subministrament i col·locació de tobera direccionable d'alta inducció model DUE-S-L-160/S1
de trox o equivalent. Totalment instal·lada i col·locada.

138,61 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-254 EEKNÇ912 U Subministrament i col·locació de reixa de intempèrie de construcció de lames d'acer
galvanitzat, marc frontal per subjecció. Marca trox o semblant mod.AWG-385x330 o similar.
Totalment instal·lada. Inclòs marc, muntatge i auxiliars.

129,20 €

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

P-255 EEKNÇ920 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC
FRONTAL PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT MOD.WG-1185X660.

329,91 €

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

P-256 EEKNÇ921 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC
FRONTAL PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT MOD.WG-985X495.

183,40 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-257 EEKPÇ902 m² Sacs intumescents per a sectorització d'incendis de passos d'instal·lacions 39,62 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-258 EEKPÇ913 u Submnistrament i col·locació de comporta tallafoc per instal·lar en conducte circular de 400
mm de diàmetre. EIS 120. Amb tancament per fusible tèrmic a 72ºC, amb junta intumescent
per impedir la propagació del fum. Construida en acer galvanitzat i material refractari.Model
FKAR-EU400, marca TROX o equivalent. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lat.

215,04 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-259 EEKPÇ914 u Submnistrament i col·locació de comporta tallafoc per instal·lar en conducte rectangular de
450x450 mm. EIS 120. Amb tancament per fusible tèrmic a 72ºC, amb junta intumescent per
impedir la propagació del fum. Construida en acer galvanitzat i material refractari. Marca
TROX o equivalent, model EKA-EU 450x450. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

290,22 €
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Totalment instal·lat.
(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-260 EEKQÇ926 u Subministrament i col·locació de comporta de regulació d'aire de planxa d´acer galvanitzat de
800 mm d´amplària i 300 mm d´alçària motoritzada amb servomotor a 220V/50Hz, marca
TROX o equivalent, model TVJ 800x300EASY. totalment col.locada i en funcionament. inclou
materials i medis auxiliars.

509,42 €

(CINC-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-261 EEKQÇ932 u Subministrament i col·locació de comporta d'aire de planxa d´acer galvanitzat de 1000 mm
d´amplària i 11700 mm d´alçària motoritzada amb servomotor a 24 Vdc, marca TROX o
equivalent, model JZ-S/1000x1170/Z45. totalment col.locada i en funcionament. inclou
materials i medis auxiliars.

459,24 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-262 EEM3Ç903 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 90 m3/h i 75 Pa de pressió
total. Potència motor 39 W, protecció IP-44. Model TD-250/100 ECOWATT marca Soler &
Palau o equivalent. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en
funcionament.

156,89 €

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

P-263 EEM3Ç910 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 580 m3/h de caudal amb
descarrega lliure. Potència motor 50 W, protecció IP-44. Model TD-500/150 ECOWATT.
Marca Soler & Palau o equivalent. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lat i en funcionament.

174,96 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-264 EEM3Ç961 u Subministrament i col·locació d'extractor en línia, monofàsic per a 230 V, 400 m3/h de cabal
màxim d'aire a 60 Pa, marca S&P o equivalent, model TDx2-350/125 col.locat en conducte.
Totalment instal·lat i en funcionament.

1.063,85 €

(MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-265 EEU4U015 u dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 3/4' de D, col·locat roscat

78,97 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-266 EEU4U020 u dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 3/4' de D, col·locat roscat

114,28 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-267 EEU4U030 u dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D, col·locat roscat

349,64 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-268 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-269 EEU7U001 u Canal aïllant de PVC , amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x 90 mm, amb 3
compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, muntada sobre paraments

43,85 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-270 EEUEÇ902 u Subministrament i realització de pou per a disipació d'energia geotermica provinent del líquid
caloportador de la bomba de calor aigua-aigua. El pou consta d'una profunditat de 100
metres i 25 cm de diàmetre. Inclou dues sondes de tub de PEHD PN20 de diàmetre 32,un
tub de plenat de la mateixa distància que el pou i accessoris. Preparat per un terreny de
duresa mitja. Inclou equips auxiliars, barrena, transport, encamisat, replenat amb morter
tèrmic i gestió residus extracció. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment
completat i en funcionant.

4.351,58 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-271 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

91,15 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-272 EEV23A00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

362,39 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-273 EEV23C00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada

428,48 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-274 EEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 362,98 €
(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-275 EEV26E2V u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3
velocitats, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

118,16 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-276 EEV28030 u Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat 208,46 €
(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-277 EEV2B000 u Termòstat limitador de temperatura de fums, rearmament manual, muntat i connectat 161,35 €
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-278 EEV2Ç010 u Sonda nivell lumínic, sensibilitat 5 a 1000 lux, cobertura 360º, sortida 0..10V, encastat a cel
ras

63,13 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-279 EEVG2B61 u Comptador calor.hidrodin.Q=6,0m3/h,PN=16bar,DN=25mm,T.màx=90°C,a/sonda
temp.,muntat

497,58 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-280 EEVZÇ642 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 100002, 5x100381, 100124, 200035 i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa. Totalment instal·lat i
funcionant.

3.826,19 €

(TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-281 EEVZÇ652 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 100002, 100124, 200035 i elements de protecció. Totalment
cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa. Totalment instal·lat i funcionant.

3.147,44 €

(TRES MIL  CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-282 EEVZÇ662 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 100002, 2x100381, 200035 i elements de protecció. Totalment
cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa. Totalment instal·lat i funcionant.

3.334,67 €

(TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-283 EEVZÇA83 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 200035 i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. Inclou
programació i posada en marxa. Totalment instal·lat i funcionant.

1.515,74 €

(MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-284 EF11H711 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

21,74 €

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

P-285 EF11H911 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

35,94 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-286 EF11HE21 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

80,24 €

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-287 EF15HG02 m Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer P235TR1, de 8´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200 mm) , amb un gruix del tub de
6,3 mm segons norma UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat, amb grau de
dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores

137,32 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-288 EF52B5B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, de 1.5 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

17,17 €

(DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-289 EF52D5B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, de 1.5 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

24,66 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-290 EFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

10,73 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-291 EFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

5,24 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-292 EFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

4,92 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-293 EFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-294 EFB4CB51 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

8,14 €

(VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-295 EFB4ED51 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

10,41 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-296 EFC13A22 m Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-297 EFC14A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3,80 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-298 EFC15A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,60 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-299 EFC16A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,11 €

(SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-300 EFC17A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8,20 €

(VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-301 EFC18A22 m Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

10,90 €

(DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-302 EFC19A22 m Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

13,71 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-303 EFC1AA22 m Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

20,06 €

(VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-304 EFQ3247L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

4,93 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-305 EFQ3249L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

5,67 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-306 EFQ328BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

8,49 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-307 EFQ328CL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

9,26 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-308 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,74 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-309 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,78 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-310 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

7,73 €

(SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-311 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

9,35 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-312 EFQ33CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

10,12 €

(DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-313 EFQ33CEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

11,38 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-314 EFQ33CGL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

12,63 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-315 EFQ33EBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

12,60 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-316 EFQ33ECL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

13,10 €

(TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-317 EFQ33EEL m Llum d'emergència permanent marca Daisalux, model Sol o equvalent, amb làmpada led,
amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
circular amb difusor i cos de policarbonat, per encastar.

15,39 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-318 EFR11611 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

11,06 €

(ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-319 EFR11711 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L PERFIL REHAU PER A JUNTES DE
DELITACIÓ . INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

15,50 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-320 EFR11811 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

16,45 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-321 EG11ED82 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , en format modular , de
250 A, segons esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

354,49 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-322 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

12,69 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-323 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

12,01 €

(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-324 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

23,94 €

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

P-325 EG1PÇ093 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric de
Quadre General de Distribució, Embolcall metàlica tipus Prisma G, amb portes amb clau.
Inclos maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada un dels circuits i
perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials i magnetotèrmics.
Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament
pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a
la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en
funcionament.

3.960,71 €

(TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-326 EG1PÇ094 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric,
Embolcall prisma G. Inclos maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada
un dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials.
Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament
pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a
la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en
funcionament.

2.105,19 €

(DOS MIL  CENT CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-327 EG1PÇ095 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric,
Embolcall prisma G. Inclos conmutador de xarxes, maniobra de contactors, senyalització de
funcionament de cada un dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte
d'estat als diferencials. Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el
qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany.
L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra
perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
Totalment muntat i en funcionament.

859,35 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 35

P-328 EG1PÇ096 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric,
Embolcall prisma G. Inclos conmutador de xarxes, maniobra de contactors, senyalització de
funcionament de cada un dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte
d'estat als diferencials. Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el
qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany.
L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra
perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
Totalment muntat i en funcionament.

1.005,92 €

(MIL CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-329 EG1PÇ097 U Quadre amb interruptors per a enceses segons planols i esquemes. Inclòs mà d'obra,
materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.

472,98 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-330 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de
tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

503,18 €

(CINC-CENTS TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-331 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,56 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-332 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-333 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-334 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-335 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-336 EG2A5511 m Termohidròmetre per a una pressió de 0 a 10 bar i una temperatura de 0 a 120 °C, d'esfera
de 80 mm diàmetre i 1/2' de diàmetre de rosca, col·locat roscat

10,17 €

(DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-337 EG2C1E12 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, muntada sobre suports
horitzontals

18,56 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-338 EG2C3G22 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments, muntada sobre
suports horitzontals

65,23 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-339 EG2DF6D7 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

24,70 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-340 EG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-341 EG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-342 EG3121A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

8,01 €

(VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-343 EG3121B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

11,49 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-344 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-345 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-346 EG312344 m Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de
16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V,
acoblat a la vàlvula

2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-347 EG312384 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

12,76 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-348 EG312634 m Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-349 EG312644 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

3,30 €

(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-350 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,43 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-351 EG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,27 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-352 EG312674 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

10,54 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-353 EG312684 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

14,84 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-354 EG312694 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

23,71 €

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

P-355 EG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-356 EG32B134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,97 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-357 EG32B144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-358 EG32B154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-359 EG380A02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment 9,50 €
(NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-360 EG513160 u Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en
carril DIN, col·locat

129,47 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-361 EG52ÇX02 Ud Analizador de redes eléctricas trifásicas CIRCUITOR CVM MINI-MC-ITF-RS485-C2,
totalmente instalado y provado. Contiene Trafos MC3-63.

364,77 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-362 EG611220 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rodona, amb capacitat per a 2
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, col·locada enrassada amb el paviment

12,74 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-363 EG61U010 u Caixa de mecanismes, per a vuit elements, preu alt, encastada 5,72 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-364 EG61CSC6L7IX u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic,
de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars ref. 85033-2 de la serie Caixa
modular 85 d'UNEX , muntat superficialment

29,85 €

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

P-365 EG621192 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos
definits

9,41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-366 EG631152 u Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x90 mm, amb 3
compartiments com a màxim, de color blanc

9,36 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-367 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

10,44 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-368 EG63915PKHUJ u Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu alt ref. 50000432-030 de la serie Bases
elèctriques Simon 500 CIMA de SIMON , muntada sobre caixa o bastidor

19,24 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-369 EG63915PKHUK u Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu alt ref. 50000432-037 de la serie Bases
elèctriques Simon 500 CIMA de SIMON , muntada sobre caixa o bastidor

19,24 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-370 EG6P1362 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

18,09 €

(DIVUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-371 EG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat

52,40 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-372 EG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de
càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10
a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m
de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

76,59 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-373 EGCG1A72 u Estabilitzador de tensió electrònic, trifàsic de 6 kVA de potència, estructura estàtica, tensió
nominal d'entrada 3x400 V (marge de regulació ±15 %), tensió nominal de sortida 3x400 V
(precisió de regulació millor del ±2 %), freqüència de funcionament de 48 a 63 Hz, rendiment
>97%, sobrecàrrega admissible del 200% durant 1 minut i del 300% durant 30 segons,
bypass estàtic, format autoportant, col·locat

2.068,77 €

(DOS MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-374 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

29,85 €

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

P-375 EGDZ1102 u Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa
d'alumini, de 0,6 mm de gruix

36,32 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-376 EGE1N222 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230
Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió,
precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 14.1%, col·locat amb
suport sobre terra i teulada plana

366,90 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-377 EGE2ÇX12 u Instal·lació d'inversor híbrid amb sortida trifàssica 6kVA, potència nominal de sortida 6 kVA .
Tensió nominal de sortida 400 V, freqüència nominal 50/60 Hz, 2 MPPT, rang de tensions
MPP a potencia nominal entre 230 y 820 V, tensió máxima d'entrada 1000 V, rendimient
euroeficiència 97,0%, grau de protecció IP- 65, instal·lat i funcionant.

2.593,60 €

(DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-378 EH11Ç103 U Subministrament i muntatge de lluminària per a muntatge encastat de la marca TROLL,
model Essence, amb lampada LED 29W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per
adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

317,10 €

(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-379 EH11Ç109 U Subministrament i muntatge de lluminària permanent per a muntatge encastat de la marca
TROLL, model Essence, amb lampada LED 15W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i
suports per adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament.

299,47 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-380 EH11Ç207 U Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A),
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial

349,69 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-381 EH11Ç208 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat

310,38 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-382 EH11Ç321 U Subministrament i muntatge de lluminària estanca de superficie de la marca LEDS C4, model
Solid, amb lampada LED 17,5W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per
muntatge. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

263,23 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-383 EH11Ç754 U Subministrament dipus downlight de superficie de la marca LAMP, model Kombic Surface,
amb lampada LED 24W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

348,64 €

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-384 EH11Ç821 U Subministrament i muntatge de pantalla quadrada encastada de la marca LAMP, model
Modular Slim, amb lampada LED 34W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per
muntatge encastat. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

220,44 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-385 EH11ÇX01 m Subministrament i muntatge de perfil d'alumini marca Lluria, model Star 55, amb difusor de
policarbonat per a muntatge encastada. Inclou part proporcional de font d'alimentació, tira led
color 840 de 13,2w/m. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al
sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

112,92 €

(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-386 EH11ÇX02 m Subministrament i muntatge de perfil d'alumini marca Lluria, model Star 55, amb difusor de
policarbonat per a muntatge encastada. Inclou part proporcional de font d'alimentació, tira led
color 840 de 13,2w/m. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al
sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

120,72 €

(CENT VINT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-387 EH1LÇX03 u Subministrament i muntatge de lluminària Zumtobel, model Slotlight Infinity, per a instal·ació
suspesa, il·luminació directa, equip Dali, led 35W, cos alumini, difusor en tira linial de
policarbonat. Inclou canal lluminària, suports, cobertes, accessoris unió, tapes, difusor.
Totalment instal·lada i funcionant.

399,39 €

(TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-388 EH1LÇX04 u Subministrament i muntatge de lluminària Zumtobel, model Slotlight Infinity, per a instal·ació
suspesa, il·luminació directa i indirecta, equip Dali, led 35W, cos alumini, difusor en tira linial
de policarbonat. Inclou canal lluminària, suports, cobertes, accessoris unió, tapes, difusor.
Totalment instal·lada i funcionant.

448,79 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-389 EH61Ç299 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB PROTECTOR REHAU PER LA
PROTECCIÓ DEL TUB REHAU PE-Xa RAUTHERM S 16x2.0mm I 17x2.0mm EN LA ZONA
DEL COLECTOR I EN LES JUNTES DE DILATACIÓ. MATERIAL: PE; COLOR: NEGRE.
SUBMINISTRAMENT: ROTLLOS DE 50m. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

106,17 €

(CENT SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-390 EH61Ç300 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOSTAT AMBIENT REHAU NEA
HT(230V), ADECUAT PER A APLICACIONS DE CALEFACCIÓ RADIANT. CARCASA
PLANA. COLOR: CARCASSA DAVANTERA: BLANC TRÀFIC; CARCASSA TRASSERA:
GRIS ANTRACITA. OPCIONALMENT UTILIZABLE AMB EL CENTRE DE CABLEJAT
REHAU NEA H 230V. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

107,90 €

(CENT SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-391 EH61ÇC99 u Llum d'emergència Hydra N5 o equvalent amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

93,20 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-392 EH61RC7A u Subministrament i muntatge de tira led de superficie i estanca de la marca TROLL, model
LED PROFILE, amb potència de 34,4W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per
suspendre o per adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament.

99,44 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-393 EH6E1110 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de
bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una
autonomia de 1 a 4 h, col·locat

79,59 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-394 EJ13MAN1 u Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada, model scola de Duravit o
qualitat equivalent.

243,20 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-395 EJ13ML01 u Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada, model architec #076635
de Duravit o qualitat equivalent.

223,13 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-396 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada The Gap o similar , de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

293,16 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-397 EJ14BMAN u Inodor de porcellana esmaltada adapatat minusvàlid, de sortida vertical, amb seient i tapa,
Tipus Accés de Roca, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

293,16 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-398 EJ18U100 u Lavabo de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat
brillant, col·locada soldada a taller a taulell d'acer inoxidable i polida, Mod Redondo d Roca

99,24 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-399 EJ1AB21NKRQQ u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Article: ref. 10120 de la serie
zinc de GALA

128,65 €

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

P-400 EJ1Z7821HDKW u Peça de suport en forma de L per a Encimera , fixada envà de plaques, col·locada amb
fixacions mecàniques

31,84 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-401 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

49,29 €

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

P-402 EJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 1/2´´

79,59 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-403 EJ281010 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó
cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades

110,68 €

(CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-404 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

24,19 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-405 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

269,69 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-406 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de
tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

132,49 €

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

P-407 EJ46UMAN u Bastiment i registre abatible de 60x60, xapa metalica galvanitzada, amb escala
escamotejable per accés a instal.lacions de badalot escala, per a una alçada entre plantes de
fins a 3 m, incloent elements de reforç tanca i escala.

1.076,44 €

(MIL SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-408 EJ681161 u Separador de microbombolles d'aire i llots, amb carcassa d'acer de designació 1S235JR
segons UNE-EN 10027, amb connexions soldades de 50 mm de diàmetre nominal, per a un
cabal de fins a 8 m3/h, per a una pressió màxima de 10 bar i una temperatura màxima del
fluid de 110°C, amb cos filtrant de malla de coure, amb dipòsit decantador de llots a la part
inferior amb vàlvula d'extracció, vàlvula de purga automàtica en la part superior i vàlvula
d'extracció de grans quantitats d'aire muntada al cos, muntat entre tubs i amb totes les

521,67 €
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connexions fetes
(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-409 EJAAÇ071 u Subministrament i col·locació de dipòsit d'Acumulador d'estratificació mixte de gran qualitat
d'acer (S235 JR) marca TISUN de 2000 litres de capacitat per servei de calefacció i
producció d'aigua calenta amb combinació amb una instal·lació solar. Disponibles totes les
connexions necessaries, incluides 2 maneguet de 2´´ per a resistencies elèctriques
ensroscables. Inclou: aïllament de Vellon de fibres de poliester per a PC2WR2000 i una
llança de circulació WT5. Inclou instalació, mà d'obra i transport.

5.880,23 €

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

P-410 EJAAÇ072 u Subministrament i col·locació de dipòsit d'Acumulador d'estratificació mixt de 500 litres de
capacitat de gran qualitat d'acer (S 235 JR) per a servei de calefacció i producció d'aigua
calenta en combinació amb una instal·lació solar marca TISUN o equivalent, model PC500.
La càrrega solar estratificada es realitza mitjançant l'intercanviador tèrmic d'esfera extern.
l'acumulador disposa d'un tub en espiral d'acer inoxidable on es produeix l'aigua calenta
segons el principi higiènic d'escalfament per pas continu. Disponibles totes les connexions
necessàries, inclosos 2 maneguets de 2 ´´per resistències elèctriques enroscables.
L'acumulador es col·loca sobre un anell de suport.. Inclou: aïllament de Vellon de fibres de
poliester per a PC500 i una llança de circulació WT5. Inclou instalació, mà d'obra i transport,
materials i medis auxiliars

3.070,26 €

(TRES MIL SETANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-411 EJAAU060 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l de capacitat, de doble recipient
concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer
ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat
amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les connexions
fetes

2.142,35 €

(DOS MIL  CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-412 EJM12405 u Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=1´´,connect.bat./ramal 254,68 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-413 EJM1Ç912 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA PER CANONADA
1/2´´.MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB SORTIDA PER IMPULSOS. INCLÒS
MUNTATGE, ACCESSORIS I AUXILIARS. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.

86,71 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-414 EJM1Ç913 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA PER CANONADA
3/4´´.MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB SORTIDA PER IMPULSOS. INCLÒS
MUNTATGE, ACCESSORIS I AUXILIARS. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.

91,91 €

(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-415 EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de
800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur

143,62 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-416 EK213216 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h,
com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs

395,30 €

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-417 EK236216 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 2´´, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat
entre tubs

177,31 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-418 EK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició tub
de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb
reblert de resina de poliuretà

192,00 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS)
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P-419 EL2BA1C1 u Ascensor oleodinàmic panoràmic, adaptat a la normativa de minusvàlits, de 630 kg de
carrega equivalent a 8 persones. Tres parades i un recorregut de 6 m. amb una velocitat de 1
m./s Portes automàtiques telescopiques 2H en acer inoxidable, polsadors amb relleu i display
numeric a planta principal, botonera cabina trucada registrada, polsadors amb relleu i display
lcd 4,3´´. Model Traumtana, panells INOX, botonera Slim inox, sòcols acer inox, porta
automàtica 2H d'acer inix, fotocel.lula de banda, Cabiuna mides 1100x1400.
Maniobra registrable selectiva en baixada. Botoneres de planta amb trucada registrada i
polsadors amb caràcter en relleu i Botonera de cabina igual. Sostre de cabina d'acer
inoxidable amb il.luminació amb lets i terra de marbre. Inclos sistema de sobrecàrrega i
mòdul telefònic.
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 1314/1997
Inclou escala acces fosat, rosari de llums de recinte buit, passamà tubular d'acer inoxidable,
mirall modular, paviment de pedra natural o silestone a escollir per la DF, instal.lació enlaç
GSM bidireccional amb servei emergència 24h,

24.765,12 €

(VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-420 EM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment 257,18 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-421 EM12UG20 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a un sensor remot, instal·lada 214,33 €
(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-422 EM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

293,96 €

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

P-423 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

48,81 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-424 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

82,73 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-425 EM91E23A u Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de vidre d'alta densitat,
revestit per alumini (Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura
d'acer) per l'exterior i un teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en
L d'alumini, a totes les aristes longitudinals del conducte. Muntat en cel-ras. Marca Isover
model climaver neto metal o similar.

983,19 €

(NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-426 EM9AU001 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes orientables horitzontals e impulsio
perpendicular, d'alumini lacat, model AT-A /825X425/S1, fixada a conducte. Inclou muntatge i
auxiliars.

322,67 €

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

P-427 EMD1E431 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal
12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons
UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

90,41 €

(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-428 EMD23210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed
totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per
a portes de ferro), amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6,
col·locat

45,18 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-429 EMD3U030 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones
ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior,
sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb
transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V,
inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de
16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

691,56 €

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

P-430 EMD4U510 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat i protecció
metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de
carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada

143,05 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-431 EMD62A03 m Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub 1,42 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-432 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub 1,42 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-433 EMDWÇ022 U Teclat amb display LCD per central amb menú interactiu. dos línies de 16 caràcters. teclat
lluminós per situacions de mala il·luminació, protecció de tàmper.. Totalment instal·lat i en
funcionament.

150,85 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-434 EMSB3151 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

6,33 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-435 EMSBCDF1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

17,23 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-436 EN111547 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

10,34 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-437 EN111557 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

10,93 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-438 EN111567 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

14,04 €

(CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-439 EN111577 u Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer P235TR1, de 8´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200 mm) , amb un gruix del tub de
6,3 mm segons norma UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat

18,76 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-440 EN111587 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

21,83 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-441 EN111597 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

29,65 €

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

P-442 EN314327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

17,38 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-443 EN314724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

14,42 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-444 EN315327 u Base Doble Schuko Simon 500 CIMA, amb embornament per tall, sense Led, acabat blanc,
ref. 50000432-030 de la serie Bases elèctriques Simon 500 CIMA de SIMON

20,61 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-445 EN315724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

15,57 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-446 EN316724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

21,13 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-447 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

16,53 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-448 EN317327 u Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

35,74 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-449 EN317724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

27,66 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-450 EN318327 u Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

49,41 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-451 EN319327 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

72,75 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-452 EN712445 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=1,6, de
16 bar de PN, recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

188,57 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-453 EN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de
16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

409,68 €

(QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-454 EN713945 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16
bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

585,99 €

(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-455 EN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

23,79 €

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

P-456 EN812667 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

13,30 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-457 EN812677 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

14,92 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-458 EN812687 u Subministrament i muntatge de lluminària led 26W, temperartura de color 4000ºK, per
encastar. Equipada amb font Dali. Marca Modular Ligthing model Flat Moon 470. Inclòs mà
d'obra, material i mitjans auxiliars

17,93 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-459 EN821697 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment

84,12 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-460 EN8216A7 u Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

106,23 €

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

P-461 EN914427 u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

130,55 €

(CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-462 ENC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

49,99 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-463 ENC11020 u Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

54,93 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-464 ENC11030 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de
bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una
autonomia de 1 a 4 h

62,25 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-465 ENC11040 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

94,75 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 47

P-466 ENC11050 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

114,02 €

(CENT CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-467 ENC11060 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

163,43 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-468 ENE14304 u Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
conductes

11,27 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-469 ENE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

12,42 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-470 ENE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

16,23 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-471 ENE17304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

23,95 €

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

P-472 ENE18304 u Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb
unió baioneta

27,87 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-473 ENE19304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

45,50 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-474 ENE28304 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment

75,76 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-475 ENG1V030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexions rosca i junt pla mascle G 1'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

17,37 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-476 ENG1V060 u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexions rosca i junt pla mascle G 2'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

42,36 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-477 ENG6A264 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment
oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 350
mbar, muntada

182,49 €

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

P-478 ENL1Ç800 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-7 PN 10 de
Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor humit, proveïda de motor
sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència integrada per a
una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les aplicacions de
calefacció, ventilació i climatització
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó

887,72 €
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diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de
fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial
environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1
(VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-479 ENL1Ç801 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-10 PN 10 de
Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor humit, proveïda de motor
sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència integrada per a
una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les aplicacions de
calefacció, ventilació i climatització. D'sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó
diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de
fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a

930,88 €
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50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial
environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1
(NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-480 ENL1Ç802 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-12 PN 10 de
Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor humit, proveïda de motor
sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència integrada per a
una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les aplicacions de
calefacció, ventilació i climatització. De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó
diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de
fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial
environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

1.236,96 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-481 ENL1Ç803 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Wilo-Stratos-Z 30 / 1-12 GG PN
10 amb regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor humit amb costos de funcionament
mínims, per al muntatge en canonada. Apta per a sistemes de recirculació d'ACS (de 0 ° C a
+80 ° C) i aplicacions de climatització, ventilació i calefacció (de -10 ° C a +110 ° C). Amb
regulació de la potència electrònica integrada per pressió diferencial constant / variable.
Aïllants termoaislantes de sèrie. Amb nivell de comandament manual amb un botó de sèrie:
- Bomba ON / OFF
- Selecció de la manera de regulació: - dp-c (pressió diferencial constant)
- dp-v (pressió diferencial variable)
- dp-T (pressió diferencial controlada per la temperatura) mitjançant monitor IR / pendrive
IR, Modbus, BACnet, LON o Can
- Límit Q per la limitació del cabal màxim (ajust només a través d'pendrive IR)
- Mode manual (ajust d'una velocitat constant)

2.207,40 €
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- Funcionament automàtic de reducció nocturna (autoadaptable)
- Ajust del valor de consigna i de la velocitat
La visualització de la pantalla gràfica de la bomba es pot girar per adaptar-se a la disposició
vertical i vertical del mòdul i indica:
- L'estat de funcionament
- Mode de regulació
- El valor de consigna de la pressió diferencial i de la velocitat
- Els missatges d'error i d'advertència
Motor síncron d'acord amb la tecnologia de motor de commutació electrònica amb un alt
rendiment i un parell d'arrencada elevat, funció de desbloqueig automàtic i protecció total del
motor integrada.
Pilot d'indicació d'avaria, indicació general d'avaria lliure de tensió, interfície d'infrarojos per a
la comunicació sense fils amb el dispositiu de comandament i servei del mòdul ANAR /
pendrive IR de Wilo.
Punt de connexió per als mòduls IF Wilo Stratos amb interfícies per a la gestió Tècnica
Centralitzada i la gestió de bombes dobles (accessoris: Mòduls IF Stratos Modbus, BACnet,
LON, CAN, PLR, Ext. Off, Ext.Mín, SBM, Ext. off / SBM o DP).
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 40 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució especial per a bombes DN 40 a DN 65: brida PN 16 (segons EN 1092-2) per
contrabrida PN 16
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Duresa total màx. admissible en sistemes de recirculació d'ACS               :
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial
environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1
(DOS MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-482 ENL1Ç804 u Submimnistrament i col·locació Bomba de recirculació d'ACS, bomba de rotor humit amb
canvi de velocitats manual de tres etapes per al muntatge en canonada únicament adequada
per a aigua calenta sanitària. Motor resistent al bloqueig. Carcassa de la bomba de llautó
vermell, rodet de plàstic reforçat amb fibra de vidre, eix de ceràmica amb coixinets de
lliscament de carbó impregnats de resina.
materials
Carcassa de la bomba : Bronze (CC 491K) de conformitat amb la norma DIN
50.930-6 i el Reglament alemany relatiu al tractament de l'aigua potable (TrinkwV)
rodete               : Plàstic (PPO)
Eix de la bomba               : Ceràmica d'òxid, marró (Al2O3)
coixinet               : Carboni, impregnat amb resina sintètica
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 0,30 m³ / h
Alçada d'impulsió               5,50 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : 2 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 65 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Duresa total màx. admissible en sistemes de recirculació d'ACS : 3.21 mmol / l (18 °

855,60 €
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dH)
Motor / components electrònics
Emissió d'interferències               : A 61000-6-3
Resistència a interferències               : A 61000-6-2
alimentació elèctrica               : 1
(VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-483 EP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de
carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat

105,25 €

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

P-484 EP22N62A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 2 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un
accés, muntada superficialment

872,15 €

(VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-485 EP246411 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

114,80 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-486 EP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb
pantalla de color , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a
obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat

298,02 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-487 EP27ÇX03 m Cable per a llaç inductoiu de 1'5 mm2 cada un i col·locat en rasa oberta amb disc i segellat
amb massilla. Inclou treballs d'obertura de rasa amb disc de 10mm de profonditat i 5mm
d'amplada. Instal·lat i funcionant.

7,37 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-488 EP31U935 u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència RMS, amb sortida per a
altaveus per a línia de 100 V, amb cinc entrades de micròfon, una de línia i una d'avisos
directes amb prioritat normal, amb sintonitzador de ràdio AM/FM i ranura SD/MMC per a
reproduir MP3 i WMA, 4 ecualitzacions predefinides amb equalitzador gràfic de 7 bandes,
tecles de selecció de 5 zones d'altaveus, entrades MIC 1 i MIC 2 amb alimentació phantom i
prioritat, col·locat

607,58 €

(SIS-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-489 EP331100 u Pupitre microfònic de sobretaula, connexió per cable, gong de 4 tons seleccionable, amb
prioritat d'avisos, amb alimentació elèctrica local o remota, col·locat

173,03 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-490 EP351AB3 u Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma circular, de 6.5´´ de
diàmetre de l'altaveu de greus i 1.2´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 15 W RMS de
potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB, encastat

65,86 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-491 EP357111 u Projector acústic de forma cilíndrica, sortida de so unidireccional, de 20 W RMS de potència,
per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora de 104 dB, cos d'ABS i grau de protecció IP66,
muntat amb lira

136,50 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-492 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-493 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,
col·locat en tub

0,97 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-494 EP4AT221 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra monomode 9/125, amb connector SC simplex a un
extrem i l'altre soldat, de 2 m de llargària, instal·lat

18,22 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-495 EP734421 u Adaptador òptic per a 2 connectors SC duplex monomode, muntat sobre suport o sobre
repartidor òptic

14,97 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-496 EP7392D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample doble, amb connector
RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

19,55 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-497 EP73A414MALL u Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI+USB, amb taparef.
10000563-039 + ref. 10001095-130 de SIMON , encastada

53,80 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-498 EP74S811 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

951,57 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-499 EP7Z1A58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

177,34 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-500 EP7Z31B1 u Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 12 connector MTRJ, d'1 unitat
d'alçària, per a armaris rack 19´´, fixada mecànicament

49,99 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-501 EP7ZE061 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de
sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada
mecànicament

171,54 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-502 EPD2A2D1 u Registre principal per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster
reforçat, amb placa de muntatge d'alumini perforat, de 440x650x250 mm, muntat
superficialment

219,34 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-503 EPD3A1C2 u Registre secundari per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de
polièster reforçat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 500x500x150 mm, muntat
superficialment

109,50 €

(CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-504 EQ131113 m Banc de formigó prebabricat en taller colorejat en massa polit, armadura interior, color a
escollir per la DF sense respatller, col·locat sobre muret amb tacs quimics

450,39 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-505 EQ54MAN1 m2 Taulell realitzat amb melamina cantejada, amb sobres de 30mm de gruix d'estratificat plàstic
d'alta pressió HPL (color estàndard llis, a definir). Inclou el taulell d'atenció al públic, que té
unes mides en planta de 285x200 cm i una alçada 74 cm.
Tindrà la secció tipus especificada al plànol. Inclou mecanismes realització de forats
passacables en la superfície de treball, i plàstic embellidor. S'inclou el subministrament i el
muntatge. Es realitzarà segons les mides i detalls especificats al plànol.

2.550,08 €
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(DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-506 EQ54U001 m Taulell de 70 cm d'amplària, 30 mm gruix folrada amb HPL, amb peus a base de caixó de
fusta cada metre, fixacions emcàniques, amb canaleta elèctrica i suport metalic per llum
correguda. segons detall projecte, partida totalment acabada inclos ajuts i peces especials.

251,92 €

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

P-507 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles i ciment Silestone Blanco zeus, de 20 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat amb angulars acer pintat

91,08 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-508 EQ5Z1MA2 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, amb el cantell polit, de forma
circular, per a encastar aparells sanitari

174,91 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-509 EQ7244SE u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm de llargària, tipus suspès, xapat HPL
amb 2 calaixos i de 40 a 85 cm d'alçària, col·locat suspès

388,72 €

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-510 F931101F m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 26,55 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-511 F96AU020 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

39,80 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-512 F96AU021 m Vorada de xapa d'acer corten 3 plans, de 10 mm de gruix i 500 mm de desenvolupament,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

63,00 €

(SEIXANTA-TRES EUROS)

P-513 F96AUMAN m2 Revestiment paraments/brancals/dintels/ampits/etc xapa d'acer pintat, de 8 mm de gruix i
gruix variable segons peça, inclòs elements p/p subestructura, elements metàl·lics
d'ancoratge, etc Peça totalment acabada inlclòs ajuts.

163,80 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-514 F9G2A448 m2 Paviment de formigó rentat a l'acid HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color a escollir per la DF i rentat a l'acid

43,23 €

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

P-515 F9V3U030 m Esglaó de peces prefabricades de formigó Breinco o similar Superestep 120x40x15, color
especial, col·locat a truc de maceta amb morter

50,86 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-516 F9V3UMAN m Esglaó de peces de pedra calcarea local 1 costat abuixarda de 3 peces de 30x10 cm
col·locat a truc de maceta amb morter

99,76 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-517 FD5A2052 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb
excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50%
de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

33,13 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 54

P-518 FD5H89A8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix, inclou connexió a xarxa

104,72 €

(CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-519 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

102,81 €

(CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-520 FHQ6ÇX02 u Aplic de superficie amb kit d'emergència de la marca TROLL, model Orbit, o similar. Per a
instal·lacio en superficie. Llumenera simple 1 x LED's. La potència de la llum es 16W. Inclou
kit d'emergència. Inclou materials, ma d'obra, montatge i posada en marxa de la llum. Inclou
materials i anclatges necessaris per a col·locació. Totalment instal·lada i en funcionament.

533,52 €

(CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-521 FJS51611 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada superficialment,
fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

2,20 €

(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-522 FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec 1,36 €
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-523 FJSA4241 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable,
per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

83,40 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-524 FJSB2211 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

45,88 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-525 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

227,19 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-526 FJSZC41R u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada
d'alimentació

9,80 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-527 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en
forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

180,79 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-528 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4.4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0.6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm
i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la
brossa

0,14 €

(ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-529 FR24A535 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0.3 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per
a un pendent inferior al 12 %

0,21 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-530 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 12 %

2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-531 FR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

28,22 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-532 FR3P8601 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

61,83 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-533 FR4EE2A1 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l 9,70 €
(NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-534 FR66233B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

7,12 €

(SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-535 FR6P6245 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust fins a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb retroexcavadora, plantació
amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

78,65 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-536 FR6P6MAN u Trasplantament dins de l'obra d'arbust fins a 1 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 50x50x50 cm amb retroexcavadora, plantació
amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

30,27 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-537 FR744G12 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C3 6,57 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-538 G219GFA0 m Tall en qualsevol material de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir, amb reglada

4,47 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-539 GR4H9D51 u Subministrament de Salvia microphylla en contenidor de 5 l 4,60 €
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-540 H16FRMAN PA Imprevistos a Justificar. No es podran certificar si no hi ha una aprovació previa de la
Direcció Facultativa.

4.522,50 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-541 K213M221 m3 Enderroc de mur de contenció i fonament corregut d'obra ceràmica i masoneeria amb amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

26,27 €

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

P-542 K2144A00 m2 Enderroc de sostre/llosa complet, horintzontal o inclinat, incloent paviment, entrebigat,
bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou p/p elements de seguretat, talls de
disc.

41,39 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-543 K2148212 m3 Enderroc de mur de maçoneria i ceràmica de 50 a 60 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, previ tall de disc

159,72 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-544 K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, de corretges de fusta, enllatat, amb mitjans
manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

12,17 €

(DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-545 K2161511 m2 Enderroc d'envà/paredó fins a 10 cm de ceràmica 10 cm de gruix o mampara alumini vidre,
p/p portes, obertures, vidres, etc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-546 K216151W u Unitat de dau de formigó per a estintolament. Inclou:
- enderroc puntual per a formació de dau.
- encofrat lateral de dau.
- formigonat de dau de formigó amb fomrigó HA-25/B/20/IIa, vertit amb mitjans adequats.

232,11 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-547 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

6,99 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-548 K216MI03 m2 Enderroc de paret de tancament de maó massis i/o calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,65 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-549 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

12,17 €

(DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-550 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 8,11 €
(VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-551 K2182E01 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en revoltons, per l'aplicació de posteriors capes de
revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-552 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

9,33 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-553 K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de pedra en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

11,56 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-554 K218A410 m2 Enderroc de cel ras de qualsevol tipus i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-555 K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar, inclòs material de suport, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

4,00 €

(QUATRE EUROS)
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P-556 K219KFC0 m Tall en paret de qualsevol material de 10 a 30 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

14,89 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-557 K219M111 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb martell sobre retroescavadora amb martell
neumatic, i càrrega  mecànica de runa sobre camió o contenidor

30,18 €

(TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-558 K219MI01 m3 Enderroc de paviment de qualsevol tipus, el seu suport, material de regularització i solera de
formigó en massa (de 15 a 25 cm. de gruix total), amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, p/p talls disc i repassos entregues perimetrals

19,72 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-559 K219MI02 m2 Enderroc d'esglaó, esglaonat i la part proporcional de la solera de supòrt, rampes i el suport
corresponent, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

20,44 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-560 K219MI21 m2 Arrencada de paviment hidràulic,de terratzo i/o de qualsevol altre tipus i la base corresponent
de suport fins deijar els revoltons i les biguetes vistes, amb mitjans manuals, retirada de runa
i càrrega sobre camió o contenidor

7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-561 K21A1001 u Arrencada de full i bastiment de finestra/porta/balconera de qualsevol material, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclos p/p vidres

6,00 €

(SIS EUROS)

P-562 K21A3A1A m2 Enderroc cancell vidre amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

54,13 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-563 K21BMI11 ut Retirada d'escala i barana metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

307,97 €

(TRES-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-564 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

14,58 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-565 K21JBMAN u Desmuntatge porta fusta històrica incloent ancoratges i resta d'elements ornamentals,
abassegament i posterior transport a obra.

196,82 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-566 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

15,84 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-567 K21JMAN1 u Desconnexió, retirada instal.lacions zones afectades planta baixa, inclos enretirada de
radiadors, cisternes,suports, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, i/o trasllat a les dependències
que fixi l'ajuntament.

707,91 €

(SET-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-568 K21JMAN2 u Actuacions provisionals per simultaneitat obres i activitat CAP, lones, tancaments
provisionals, segellats, i senyalitació durant cada una de les fases d'obra.

651,03 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P-569 K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

71,00 €

(SETANTA-UN EUROS)

P-570 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

69,48 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-571 K43R1224 u Reparació de tram central de bigua amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions
amb trepant mecànic de 28 mm, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a
intervenir i reblert de morter sintètic de resines epoxi de la zona afectada

278,30 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-572 K43R1MAN u Cosit Fendas biga de fusta amb cargols 25/30 cm, perforacions amb trepant mecànic de 28
mm.

14,34 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-573 K43RMAN1 ut Acodolament corretges de fusta amb tub galvanitzat de 40x40x2 mm 4,46 €
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-574 K44ZMAN1 u Formació de forat a paret de maó massis/pedra de 30x30x15 cm. per al recolçament de
llinda, retacat i masissat posterior amb maons masissos i morter de ciment,1:5, 7,5N/mm2,
retirada de runa i càrrega sobre camió o contenidor. Tot segons detall planols.

18,37 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-575 K45R11A1 M2 Reparació superficial de sostre de formigó armat existent amb repicat de formigó,
sanejament i raspatllat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, pasivat de
les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi.
Armat de reforç a negatiu format per barres corrugades, dues unitats per bigueta. Formigonat
de capa de compressió amb formigó HA-25/B/20/IIA autocompactant, vertit amb mitjans
adecuats, vibrat i curat.

185,05 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-576 K45RA011 m Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins
descobrir-les, sanejament i raspatllat de les armadures amb mitjans manuals, pont d'unió
amb morter polimèric de resines epoxi. regularitzaciód e superficies amb morter epoxi,
càrrega manual de runa sobre contenidor.

24,14 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-577 K4FR6RGE m2 Formació pas de sanejament en fonament existent, repicat, extracció tub existent i formació
no pas, dotació pas. Reposiciò fonament, i/o element existent.

68,01 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-578 K4GR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura
d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció
de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

22,37 €

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

P-579 K52RU008 m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, reperfilat canals amn morter de
regularització, substitució de teules trencades amb teula àrab envellida, en una proporció de
2 u/m2, recol·locació teules mogudes,elements de coronaments esfèrics, presa d'una de
cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

4,93 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-580 K5Z1AM20 dm3 Massissat perfils metalics amb Morter fluït d'altes prestacions (60 MPa) per ancoratges i
reblerts.WEBER.TEC GROUT 600, ref.39792500, ref. 39792500 de la sèrie Ancoratges de
WEBER, inclou mitjans auxilars, vertit, forats estructura per vertir, segellat posterior, respas,
partida totalment executada

5,87 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-581 K5ZFMI00 u Gàrgola de planxa de zinc de 1,2 mm. de gruix, de 50 mm de diàmetre, col·locada 17,49 €
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-582 K7D69TK0 m2 Vernís intumescent de bigues compostes de fusta previ neteja i raspatllatde fusta .Vernís
intmescent, Wood Stofire Intmescente d'Euroquimica, format per tres capes; WSI Tapaporos
1 component 75 gr/m2 = 13,2 m2/kg, WSI Intmescent 2 components i 2 capes de 200 gr cada
una rend. 6,5 m2/lc = 5,0 m2 Kg i capa d'acabat WSI Finish de 150 a 200 gr/m2 rend 5 a 6,6
m2/kg, inclou p/p sistemes d'elevació, proteccions i ajudes.

36,70 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-583 K8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, inclou p`/p reglades,
sòcols, arestes, etc

11,69 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-584 K8122MAN m2 Reparació, restauració de volums i complecio enguixat existent sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1, inclou p/p reglades, sòcols, arestes, etc

6,97 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-585 K82513230000 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica
esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, 10x10 cm de la
serie Revestiments d'URBATEK col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T ref.
B11904004 de la serie Adhesius cimentosos de BUTECH (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

24,35 €

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

P-586 K842G53A m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat similar a les
existents, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de
15mm, de 600x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN
ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer
galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base
cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m i perfils
secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

26,91 €

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

P-587 K8432238LQXJ m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals tintades de color blanc, amb acabat de la cara vista de
fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, i
perimetre perfil Z per a formació de llaga amb classe d'absorció acústica ref. HDF12625E de
la serie Heradesign fine d'AMF D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista
d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma
d'omega, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m
amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim

40,21 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-588 K8788200 m2 Neteja i preparació de paraments interiors de pedra, ceramica o arrebossades. Neteja de
parament, tapiat de forats, consolidació revestiments amb morter de calç.

14,83 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-589 K87A2101 m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior d'elements de fusta, amb mitjans manuals 6,53 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-590 K88RP100 m2 Reparació puntual de parament verical exterior amb revestiment de gruix 1 cm de morter
sense additius, mixt de ciment blanc, calç i sorra de marbre blanc, amb imitació color existent

31,01 €

(TRENTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-591 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-592 K898U001 m2 Pintat en veladura de parament de formigó/morter de calç/ceramica, etc, amb pintura mineral
al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat

12,19 €

(DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-593 K89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat 15,50 €
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-594 K89F5BJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-595 KA88AMAN ut Treballs recuperació porta existent Fu08 de mides 1560x200 mm, consistent en l'escatat i
decapat, el posterior vernissat amb lasur dues mans, el canvi de ferratges i els elements de
fixació.

451,39 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-596 KB15U010 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit
brillant mirall, format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat
10+10 mm, cantells polits h 120/140 amb butiral transparent col·locat amb silicona neutra i
galzes de neopre, col·locada amb fixacions mecàniques.
Clasificación de prestacions 1B1, segons UNE-EN 12600, per a una carrega 0,8 kN/m
aplicadada sobre la part superior del vidre segons CTE DB SE-AE; fixat a formigó amb
ancoratges mecánics d'expansió, d'alta resistencia.

376,03 €

(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-597 KD51U130 u Morrió universal d'acer inoxidable, de forma esfèrica, de 130 mm de diàmetre, adaptable a
desguassos de 60 a 125 mm de diàmetre, encastat al paviment

34,83 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-598 KY02U001 u Encast, en paret fabrica/mamposteria, amb mitjans manuals, de dimensions fins a 30x30x20
cm

25,14 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-599 KY02U002 u Encast, en paret fabrica/mamposteria, amb mitjans manuals, de dimensions aprox a
50x50x50 cm
Inclou:
Enderroc puntual pared fins trobar congreny, regularització superficie, encofrat lateral de
dau, i formigonat de dau de formigó amb fomrigó HA-25/B/20/IIa, vertit amb mitjans adequats.

47,97 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-600 KY03UMAN u Cala en sostre/paret/paviment/fonament per comprovacions a requeriment de la DF, en
horitzontal vertical i inclinat, i posterior reposició

25,53 €

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

P-601 L9CR40A3 u Reposició de fins a 9 peces de terratzo, amb peces recuperades o d'aplec 44,02 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-602 P0125000 Pa Ajudes ram paleta 5.915,44 €
(CINC MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-603 PA000004 u Desmuntatge, retirada i entrega quan ordeni el tècnic a la brigada municipal de les
instal·lacions de calefacció, radiadors, caldera, diposit gasoil, cablejat elèctric fora de norma,
inclou transport.

631,12 €

(SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-604 PA00MACQ u Partida alçada previsió pel programa de Control de Qualitat, segons annex, amb la
comptabilització dels assatjos positius

4.744,35 €

(QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-605 PATR0001 pa Partida per a la realització del test de resposta tèrmica del terreny, consistent en avaluar la
saturació del terreny amb el temps utilitzant la recirculació d'aigua freda procedent de una
bomba de calor a temperatura constant durant un periode de temps no inferior a 120 hores.
Es generarà informe amb els resultats de temperatura inalterada del terreny, conductivitat
tèrmica, estimació de la deriva de temperatura amb el temps. No inclou a perforació del pou.

1.866,63 €

(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-606 PPAUÇ935 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'inertització de dipòsit de gas-oil existent
consistent en els treballs i conceptes següents:
- Neteja i Desgasificació que inclou la neteja interior del dipòsit i extracció del producte
restant així com dels residus generats i pòsit existent. Desgasificació mitjançant renovació de
l'atmosfera exploisiva amb ventilació forçada i mesuraments amb explosímetre del LIE.
Contempla l'obertura del dipòsit per a accés a l'interior. Inclou el certificat de neteja i
desgasificació.
- Gestió de Residus en planta gestora autoritzada per a residus perillosos i correcte
tractament d'eliminació. Contempla les següents de Transport mitjançant camió cisterna de
residus a la planta gestora i Gestió dels residus.
- inertització del dipòsit mitjançant aplicació d'escuma a l'interior d'aquest cobrint íntegrament
tots els espais existents. Inertització de la boca d'home i part accessible de les canonades
associades al dipòsit.
- memòria Inertització incloent el certificat IP06 costat de la tramitació en Indústria de la
baixa del dipòsit.
Inclou tràmits, taxes. Totalment acabat i certificat.

3.617,83 €

(TRES MIL SIS-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-607 XPAUÇ002 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització instal·lació de gas 553,47 €
(CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-608 XPAUÇ003 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització instal·lació de baixa tensió 1.730,85 €
(MIL SET-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-609 XPAUÇ004 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització de les instal·lacions tèrmiques 1.549,71 €
(MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-1 14LM116A m2 Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de
gruix 0.80 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents)
de 5 a 7 kN/m2, llum menor de 2.8 m, amb una quantia de 1.5 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 8 i
8 mm de D i una quantia de 0.107 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb mitjans adecuats.

36,41 €

Altres conceptes 36,41000 €

P-2 193527BZ m2 Solera de formigó HA-25/B/20/ IIa, de 20cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B500T 20x20 cm i 8 mm de Diametre, capa drenant amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D de 20cm de gruix, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb
repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006.
Inclós part proporcional de talls amb disc per a retracció segons plànols de projecte.

49,88 €

Altres conceptes 49,88000 €

P-3 4458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3

393,52 €

Altres conceptes 393,52000 €

P-4 44M13111 m Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix fins una amplada de pas de 160
cm, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, replanteig, obertura de
forats per als reolzaments, daus de formigó, estintolament sostres costat i costat, amb
sopandes, regata mur, co.locació del perfil, rigiditzadors, ataconat amb morter sense
retracció amb platines d'acer, engaltat de perfils, arestat i arrebossats de brancals i dintell,
tot segons plànol

198,57 €

Altres conceptes 198,57000 €

P-5 44M13MAN m Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix fins una amplada de pas de 600
cm, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, replanteig, obertura de
forats per als reolzaments, daus de formigó, estintolament sostres costat i costat, amb
sopandes, regata mur, co.locació del perfil, rigiditzadors, ataconat amb morter sense
retracció amb platines d'acer, engaltat de perfils, arestat i arrebossats de brancals i dintell,
tot segons plànol

237,41 €

Altres conceptes 237,41000 €

P-6 44M1U001 m Estintolament de paret de pedra, de 45 a 60 cm de gruix, amb 2 perfils d'acer laminat per a
estructures S275JR, per a pas de fins a 1,8 m d'amplària de llum de pas, col·locats recolzats
sobre els brancals i connexió entre els mateixos connectors Ø12 mm cada 25 cm amb
bolanderes i famelles, formació de recolzament a costat i costat , ataconat amb morter sense
retracció rigitzadors als suports amb perfils i platines d'acer (210 kg/m), engaltat de perfils,
arestat i arrebossats de brancals i dintell, tot segons plànol

393,66 €

Altres conceptes 393,66000 €

P-7 44M1UMAN m Muntatge i desmuntatge estintolament de forjat amb una alçada fins a 3,5 m, amb puntals
metal.lics telescòpics amortizables amb 150 usos, i taulons de fusta amortizable en 10 usos.

9,37 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,07000 €
B0D62B60 cu Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima

admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos
0,11630 €

Altres conceptes 9,18370 €

P-8 493513BB m2 Solera de formigó HAF30/B/20/ IIa/Hidrofug , de 15 cm de gruix, acabat fratasat, capa
drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D de 15 cm, capa filtrant amb geotèxtil de
polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS, Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, planxa Poliestire Extruit de 50 mm

36,16 €

K93618B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió

17,24362 €

K9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

7,72620 €
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K7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida 1,20167 €
K7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir 2,22923 €
B7C25-181Z m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa,

resistència tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa i
encadellat

5,51000 €

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,71000 €

Altres conceptes 0,53928 €

P-9 493513BS m2 Solera de formigó HAF30/B/20/ IIa/Hidrofug , de 15 cm de gruix, acabat fratasat, capa
drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D de 15 cm, capa filtrant amb geotèxtil de
polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS, Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

30,56 €

K7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir 2,22923 €
K93618B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió
17,24362 €

K9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

7,72620 €

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,71000 €

K7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida 1,20167 €
Altres conceptes 0,44928 €

P-10 E12EÇ404 Ut Lluminària tipus downlight per a encastar i orientable de la marca TROLL i model Angle, o
similar. Encastada. LLuminària amb tecnologia LED i una potència de lluminària de 27,5W.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

330,30 €

B12EÇ404 Ut Lluminària tipus downlight per a encastar i orientable de la marca TROLL i model Angle, o
similar. Encastada. LLuminària amb tecnologia LED i una potència de lluminària de 27,5W.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

311,74000 €

Altres conceptes 18,56000 €

P-11 E12EÇ908 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar de la marca LAMP, model Mini Kombic,
o similar. Encastada. LLuminària amb tecnologia LED i una potència de lluminària de 25W.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

259,44 €

B12EÇ908 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar de la marca LAMP, model Mini Kombic,
o similar. Encastada. LLuminària amb tecnologia LED i una potència de lluminària de 25W.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

241,93000 €

Altres conceptes 17,51000 €

P-12 E12EÇP08 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar en paret exterior (IP-65) marca LAMP,
model Mini Urba, o similar. Encastada en paret. LLuminària amb tecnologia LED i una
potència de lluminària de 4,8W. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament.

269,63 €

B12EÇP08 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar en paret exterior (IP-65) marca LAMP,
model Mini Urba, o similar. Encastada en paret. LLuminària amb tecnologia LED i una
potència de lluminària de 4,8W. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament.

251,97000 €

Altres conceptes 17,66000 €

P-13 E2112695 m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres/adosada, o diposit soterrat, de 4 m d'alçària, amb
estructura d'obra de fàbrica, amb mitjans manuals i mecànics, tot inclòs, coberta, fonaments,
etc i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor, Inclou neteja i estabilització del
diposit i posetrior reblert

11,99 €

Altres conceptes 11,99000 €

P-14 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

1,99 €



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

Altres conceptes 1,99000 €

P-15 E2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

5,31 €

Altres conceptes 5,31000 €

P-16 E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

3,68 €

Altres conceptes 3,68000 €

P-17 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,31 €

Altres conceptes 7,31000 €

P-18 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària 3,04 €

Altres conceptes 3,04000 €

P-19 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres selecionades, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del PM

14,37 €

Altres conceptes 14,37000 €

P-20 E2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 9,36 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,22000 €
Altres conceptes 0,14000 €

P-21 E2R2MI12 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

10,42 €

Altres conceptes 10,42000 €

P-22 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,57 €

Altres conceptes 8,57000 €

P-23 E2R5MI40 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6,54 €

Altres conceptes 6,54000 €

P-24 E2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

9,89 €

Altres conceptes 9,89000 €

P-25 E2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,65 €

B2RA62F0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,58400 €

Altres conceptes 0,06600 €

P-26 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,07 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

17,80000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-27 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,73 €
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B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,61940 €

Altres conceptes 0,11060 €

P-28 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-30,24 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-29,79000 €

Altres conceptes -0,45000 €

P-29 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,04 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,98000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-30 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,69 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,63280 €

Altres conceptes 0,05720 €

P-31 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,35 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,32000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-32 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,30 €

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,22000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-33 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,75 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,69000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-34 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

94,30 €

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

71,56600 €

Altres conceptes 22,73400 €
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P-35 E31B300Z kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2. Inclos retalls, mermes, cavalcaments, lligams, armadures auxiliars, separadors i
tots els elements necessaris per a la correcte execució.

1,22 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00423 €
Altres conceptes 1,21577 €

P-36 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 18,92 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,39000 €
B0A31000 kg Clau acer 0,13595 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,26378 €
B0DZ4000 m Fleix 0,04600 €
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,28700 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,13600 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,69993 €

Altres conceptes 15,96134 €

P-37 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

91,30 €

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

68,31300 €

Altres conceptes 22,98700 €

P-38 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,31 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00506 €
Altres conceptes 1,30494 €

P-39 E32D3A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

17,74 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,39000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09353 €
B0A31000 kg Clau acer 0,13595 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,21760 €
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,25307 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,52476 €

Altres conceptes 15,12509 €

P-40 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

9,39 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

5,95875 €

Altres conceptes 3,43125 €

P-41 E433F142 m3 Biga de fusta de pi flandes GL24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer.

756,64 €

B433F140 m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins
a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració
NP1 (UNE-EN 351-1)

535,08000 €

Altres conceptes 221,56000 €

P-42 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i elements d'ancoratge i unions, en
perfils laminats de qualsevol serie, pletines i xapa, treballat a taller i amb una capa

1,89 €
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d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Les unions de projecte es
plantegen soldades, qualsevol proposta de canvi a unions cargolades per part de l'industrial
no suposarà un augment de preu ni d'amidament. Inclós part proporcional de mitjans
elevadors adequars necessaris per a l'execució dels treballs.

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,95000 €

Altres conceptes 0,94000 €

P-43 E4BP111W u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10mm de diàmetre de fins a 100cm de longitud
i fins a 30cm de longitud taladre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, tipus
HY-200 de hilti o equivalent.

10,78 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús
estructural per a injectar

2,47400 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,38440 €
Altres conceptes 7,92160 €

P-44 E4BP111Z u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre de fins a 150cm de
longitud i fins a 40cm de longitud taladre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, tipus HY-200 de hilti o equivalent.

13,11 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,00880 €
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús

estructural per a injectar
2,47400 €

Altres conceptes 8,62720 €

P-45 E4BP11WW u Ancoratge amb tac d'acer de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, tipus HY-200 amb tac HIT de hilti o equivalent.

11,77 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús
estructural per a injectar

0,98960 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,87000 €
Altres conceptes 6,91040 €

P-46 E4BP1110K u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat. Article: ref. P01ME510 de la serie Masterflow 922 de BASF-CC

6,98 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,30554 €
B0907200KA1 kg Morter fluid a base de ciment, additius especials i àrids seleccionats sense retracció per a

reblerts i ancoratges de precisió, per a gruixos de 5 a 22 mm, MASTERFLOW 922, de
BASF-CC, ref. P01ME510 de la serie Masterflow 922 de BASF-CC

0,05270 €

Altres conceptes 6,62176 €

P-47 E4F7NK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.05 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

14,82 €

B4F7NK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.05 m de llargària, per a
revestir

4,75000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09353 €
Altres conceptes 9,97647 €

P-48 E4ZW1150 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó

5,45 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,98000 €
Altres conceptes 4,47000 €
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P-49 E4ZW1350 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó

7,00 €

B0A62H90 u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella 1,41000 €
Altres conceptes 5,59000 €

P-50 E4ZW1MA2 u Cargol passant Ø12 30 a 40 cm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics/jassera de fusta

2,39 €

Altres conceptes 2,39000 €

P-51 E4ZW1MAN u Cargol passant Ø12 per corretga 10x20, amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl·lics a estructura de formigó

1,76 €

Altres conceptes 1,76000 €

P-52 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra, inclo p/p
encofrat

2,61 €

B0716000 kg Morter expansiu 1,27260 €
Altres conceptes 1,33740 €

P-53 E5414826 m2 Coberta de planxa de zinc prepatinat pigmentat de 0.82 mm de gruix, tipus Wmzinc, junt
longitudinal sobre llistó amb tapajunts, cada 50 cm i junt transversal amb unió plegada
simple, col·locada amb fixacions mecàniques sobre làmina sintètica de 3 mm de gruix,
formada per una pel·lícula de polietilè alveolar e impermeable, recoberta en el seu part
inferior per una làmina tèxtil i en el part superior per una malla que millora l'adhesió, per a la
impermeabilització i desolidarització de paviments, en rotlle de 30 metres, ref. B84901003 de
la sèrie Impermeabilitzants de BUTECH, inclo p/p aiguafons,careners, remats, superiors,
inferiors, laterals, transicionsentre paraments horitzontals i verticals, tot segons plànols de
detall

116,74 €

B5ZZT494 m Tapajunts de planxa de zinc prepatinat i 0.82 mm de gruix 3,86400 €
B5ZZM400 u Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de zinc 1,91000 €
B0CK4800 m2 Planxa de zinc prepatinat de 0.82 mm de gruix 47,67600 €
B84901003 m2 Làmina sintètica de 3 mm de gruix, formada per una pel·lícula de polietilè alveolar e

impermeable, recoberta en el seu part inferior per una làmina tèxtil i en el part superior per
una malla que millora l'adhesió, per a la impermeabilització i desolidarització de paviments,
en rotlle de 30 metres, ref. B84901003 de la sèrie Impermeabilitzants de BUTECH

12,56000 €

B0D35000 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 1,04313 €
Altres conceptes 49,68687 €

P-54 E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà

12,03 €

Altres conceptes 12,03000 €

P-55 E5Z2F484 m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït,
amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80
mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat de junts

59,22 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,71750 €
B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,11820 €
B0CZA000 u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 3,03000 €
B0CU4800 m2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat

de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat
hidrofugat de 10 mm de gruix

45,44400 €

Altres conceptes 9,91030 €

P-56 E5ZJ25DP m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de 0.82 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

44,21 €
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B5ZH25D0 m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de gruix 0.82 mm, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim

16,52964 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre
8/10 mm

1,43000 €

B5ZHA5D0 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45
cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

10,41000 €

Altres conceptes 15,84036 €

P-57 E612AR6L m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, de dues cares vistes, junta repassada col·locat amb
morter de calç

47,43 €

B0F1D2N2 u Maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 10,74840 €
Altres conceptes 36,68160 €

P-58 E612MI1N m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb
ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant

25,73 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

5,61600 €

Altres conceptes 20,11400 €

P-59 E614ATAX m2 Paredó recolzat divisòria de 9 cm de gruix, de totxana de 240x115x90 mm, LD, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

29,55 €

B0FA1H90 u Totxana de 240x115x90 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 3,29980 €
B0710220 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

norma UNE-EN 998-2
0,57542 €

B0111000 m3 Aigua 0,00470 €
Altres conceptes 25,67008 €

P-60 E61802JK m2 Paredó de tancament d'una cara vista de 10 cm de gruix de bloc foradat de morter de ciment
gris, de 400x200x100 mm, llis, amb una cara esmaltada categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

43,30 €

B0E2J4AJ u Bloc foradat de morter de ciment gris, llis, de 400x200x100 mm de cares vistes amb una cara
esmaltada, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

28,67104 €

Altres conceptes 14,62896 €

P-61 E61Z14T1 u Travada de parets amb connector de rodó d'acer AEH de diàmetre 12 mm en forma de Z, de
50x220x50 mm, col·locat amb el mateix morter de la paret

3,54 €

B61Z14TA u Connector rodó d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, en forma de Z, de 50x220x50 mm, per
a traves de parets

1,09000 €

Altres conceptes 2,45000 €

P-62 E61Z1MAN u Travada de parets/paviments/etc amb connector Ø12 mm de rodó d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locat amb resines de dos components

1,96 €

B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,19750 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,37200 €

Altres conceptes 1,39050 €

P-63 E652234R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 12.5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

41,42 €
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B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,28800 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,84800 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,61680 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 3,30750 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,87780 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,23970 €
B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de

gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
2,61620 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 12,52480 €
Altres conceptes 12,92120 €

P-64 E652237R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12.5
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

50,01 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,75560 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,84800 €
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 12,52480 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,61680 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,36000 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 6,61500 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,47940 €
B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de

gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
5,23240 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,80000 €
Altres conceptes 13,49800 €

P-65 E6522MAN m2 Suplement cost placa hidrofuga  guix laminat 12,5 mm vora afinada 3,00 €

Altres conceptes 3,00000 €

P-66 E66AU005 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus Trespa Athlon o equivalent, de 14 mm de
gruix, color a definir per la DF,inclòs portes i elements fixes, barres de remat superior i
inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable ASI 316 mat tipus Ocariz o equivalents.

172,76 €

B0CVZP89 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus Trespa Athlon o equivalent, de 14 mm de
gruix, color a definir per la DF,inclòs portes i elements fixes, barres de remat superior i
inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable ASI 316 mat

125,69550 €

Altres conceptes 47,06450 €

P-67 E7613A06L m2 Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic. Article: ref. 6711-11
de la serie Accessoris d'ASFALTEX

21,62 €

B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1.2 kg/m2 9,82300 €
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B0911000LBL kg Adhesiu de contacte per adherir aïllaments acústics, Carflex Pegamento, a base de cautxú
poli cloroprè, resines sintètiques i dissolvents orgànics, densitat 0,8 g/cm3, pot de 4 kg, ref.
6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

4,56225 €

Altres conceptes 7,23475 €

P-68 E762MI0A m2 Feltre de polipropilè, Tyvek Pro, de Maydilt impermeable i transpirable, col·locada
semiadherida amb franges d'adhesiu de cautxú sintètic

3,34 €

B7B111B0LBI m2 Feltre de polipropilè, Asfaltex HPV 120, de 3 capes, impermeable i transpirable, protecció
sota teula, ref. 1551-61 de la serie Feltres sota coberta d'ASFALTEX

0,99000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,68400 €
Altres conceptes 1,66600 €

P-69 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

9,32 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,59600 €
Altres conceptes 6,72400 €

P-70 E7883202LB m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED
ref. 2121-20 de la serie Emprimació, preparació de suport i sistemes líquids d'ASFALTEX
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

8,27 €

B7Z24000LBI kg Emulsió asfàltica, Primaseal, en base aigua per preparació de suport, consistència líquida,
Primer d'impermeabilització, bidó de 20 kg, ref. 2121-20 de la serie Emprimació, preparació
de suport i sistemes líquids d'ASFALTEX

1,56200 €

Altres conceptes 6,70800 €

P-71 E7883202M m2 Barrera de protecció enfront del radó sota solera en contacte amb el terreny amb nivell de
referència d'exposició al radó 300 Bq/m³, amb làmina de betum additivat amb plastòmer APP,
LA-30-AL, amb armadura d'alumini, de superfície no protegida, i coeficient de difusió enfront
del gas radó 1x10-13 m²/s, totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb
cavalcaments a la base de la solera, sobre una capa de formigó de neteja, prèvia emprimació
amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, i protegida amb una capa
antipunxonament de geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, de 125
g/m². Exhalació de radó prevista a través de la barrera de protecció: 0,001 Bq/m²·h. Inclús
banda de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP,
(rendiment: 0,5 m/m²), per a la resolució del perímetre.

20,22 €

B7Z24MAN m2 Làmina de betum additivat amb plastòmer APP, LA-30-AL, de 2 mm d'espessor, massa
nominal 3 kg/m², amb armadura d'alumini, de superfície no protegida. Segons UNE-EN
13707.

4,95000 €

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 0,84700 €
B7C72MAN2 kg Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, segons UNE 104231. 0,90000 €
B7C7MAN1 m Banda de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33

cm d'amplada, acabada amb film plàstic termofusible en ambdues cares.
0,84000 €

Altres conceptes 12,68300 €

P-72 E7A1387300 m2 Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa amb làmina bituminosa d'oxiasfalt
LO-25-PE amb armadura de film de polietilè de 65 g/m2 adherida amb oxiasfalt, prèvia
imprimació. Articles: ref. 2192-10 de la serie Emprimació, preparació de suport i sistemes
líquids, ref. 2121-15 de la serie Emprimació i preparació de suport i sistemes líquids
d'ASFALTEX

17,54 €

B7Z24000LBI kg Emulsió asfàltica, Primaseal, en base aigua per preparació de suport, consistència líquida,
Primer d'impermeabilització, bidó de 5 kg, ref. 2121-15 de la serie Emprimació, preparació de
suport i sistemes líquids d'ASFALTEX

0,27900 €

B7A1B0C0 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-25-PE amb armadura de film de material polietilè de 65
g/m2

4,38900 €

B09412C0BN7 kg Asfalt especial, Coumpound Z-2, per a la impermeabilització amb sistema multicapa d'asfalt
fos en calent, tipus AO 90/20 -sac de 20 kg, ref. 2192-10 de la serie Emprimació, preparació
de suport i sistemes líquids d'ASFALTEX

2,25000 €
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Altres conceptes 10,62200 €

P-73 E7C9R5C1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,143
m2.K/W, amb revestiment de vel negre, col·locada sense adherir

8,20 €

B7C9R5C0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W, amb
revestiment de vel negre

6,04800 €

Altres conceptes 2,15200 €

P-74 E7C9RBC1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 80
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,286
m2.K/W, amb revestiment de vel negre, col·locada sense adherir

14,48 €

B7C9RBC0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 80 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W, amb
revestiment de vel negre

11,55000 €

Altres conceptes 2,93000 €

P-75 E7D69MAN m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i quatre
capes de pintura intumescent i capa final de segellat i acabat a escollir per la Direcció de
l'Obra, amb gruix necessari per garantir R90 en funció de la massivitat dels perfils, inclós
mitjans elevadors i auxiliars necessaris per deixar la unitat totalment acabada i amb certificat
de material i execució.

56,91 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 1,83538 €
B89ZT000 kg Pintura intumescent 27,40500 €

Altres conceptes 27,66962 €

P-76 E7D69TKZ m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i dues
capes de pintura intumescent i capa final de segellat i acabat a escollir per la Direcció de
l'Obra, amb gruix necessari per garantir R30 en funció de la massivitat dels perfils, inclós
mitjans elevadors i auxiliars necessaris per deixar la unitat totalment acabada i amb certificat
de material i execució.

31,33 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 15,66000 €
B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 1,83538 €

Altres conceptes 13,83462 €

P-77 E811A5N2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN
998-1, remolinat

16,79 €

B8111170 t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIII W0, segons norma UNE-EN 998-1, de
granulometria <= 1 mm, en sacs

0,64554 €

B0111000 m3 Aigua 0,01150 €
Altres conceptes 16,13296 €

P-78 E8121412 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, gruix mínim 15 mm

9,53 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09576 €
Altres conceptes 9,43424 €

P-79 E83B514E m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb
una cara buixardada, preu superior, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6,
tot seguint la continuitat de les juntes del paviment

127,71 €

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,34425 €
B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 2,30000 €
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B0G1720D m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu superior, de 20 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

80,16370 €

Altres conceptes 44,90205 €

P-80 E83E146B m2 Extradossat parament inclinat de plaques de guix laminat Cleaneo Akustic rectilinea rodona
perforació en block 8/18R Model Be de Knauf format per estructura autoportant lliure normal
N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca 40kg/m3 amb paper kraft , inclou p/p peça remat perimetral amb Z
lacada blanca

42,06 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,28800 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B0CCML01 m2 Placa de guix laminat de 13mm de gruix i perforacions regulars de D12mm separades a

eixos de 25mm, amb un percentatge de perforació superior al 18%. Tipus PladurFon R12/25
o qualitat equivalent.

17,43000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 3,85980 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 3,15000 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,83600 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,23970 €
B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3

de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >=
1,081 m2.K/W

1,75100 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,84800 €
Altres conceptes 12,47750 €

P-81 E83EZMAN m2 Tabica penjant plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 63 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana de roca de 50 mm y 0,031,i sub estructura de ferro galvanitzat de 40x40x2mm cada 1
en horitzontal i en vertical,  inclou p/p brancals obertures, i cortineros

48,86 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,83600 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,84800 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,91900 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,28800 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,18870 €
B7C4MI00 m2 Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) llana de vidre, de gruix 50 mm amb

una conductivitat tèrmica <= 0,031 W/mK, resistència tèrmica >= 1,724 m2.K/W, col·locat
sense adherir Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, amb codi de
designació MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5.

7,50000 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

6,00000 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 3,70800 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 2,09700 €

Altres conceptes 25,59530 €



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 13

P-82 E83EZZGB m2 Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 63 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques
sedmirigida de llana de vidre de 50 mm y 0,031, inclou p/p brancals obertures, i cortiners

32,80 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,84800 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,91900 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,28800 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,83600 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,18870 €
B7C4MI00 m2 Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) llana de vidre, de gruix 50 mm amb

una conductivitat tèrmica <= 0,031 W/mK, resistència tèrmica >= 1,724 m2.K/W, col·locat
sense adherir Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, amb codi de
designació MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5.

7,50000 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,25200 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 3,70800 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 2,09700 €

Altres conceptes 15,28330 €

P-83 E8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclou enmarcats de trams perforats.

27,85 €

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

3,95000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 3,13120 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,50085 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,65420 €

Altres conceptes 18,48145 €

P-84 E844ML01 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de 13mm de gruix, Cleaneo Akustik perforacions en
block 8/18R de Knauf , amb un percentatge de perforació superior al 18%. o qualitat
equivalent. Sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra
roscada, amb 20 mm de lla de roca Densitat 40kg/m3, amb paper kraft

35,53 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,50085 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,65420 €
B0CCML01 m2 Placa de guix laminat de 13mm de gruix i perforacions regulars de D12mm separades a

eixos de 25mm, amb un percentatge de perforació superior al 18%. Tipus PladurFon R12/25
o qualitat equivalent.

18,47580 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 2,15000 €
B7C4H200 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de

gruix 20 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK, resistència tèrmica >= 0,57143
m2.K/W

1,96000 €
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B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,19950 €
Altres conceptes 10,45735 €

P-85 E84ZG1A0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

71,45 €

B84ZG1A0 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca
de pressió i dispositiu de retenció

59,98000 €

Altres conceptes 11,47000 €

P-86 E8653BK5 m2 Revestiment vertical/horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules de
fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3
segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

26,33 €

B0CU1BB5 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a
ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat
a mida

3,28000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,56250 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,05512 €
B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,19560 €
B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,25050 €

Altres conceptes 20,98628 €

P-87 E865U115 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, DM, hidròfugclassificació al foc Bs2d0, de 16 mm de gruix, col·locat adherit
sobre enllatat de fusta. Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

20,32 €

B0911000LBL kg Adhesiu de contacte per adherir aïllaments acústics, Carflex Pegamento, a base de cautxú
poli cloroprè, resines sintètiques i dissolvents orgànics, densitat 0,8 g/cm3, pot de 4 kg, ref.
6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

0,04590 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,00716 €
B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,19560 €
B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,25050 €
B0CUU115 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de

gruix, amb perforacions de 10 mm de diàmetre, formant retícula de 80x80 mm
8,92350 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,56250 €
Altres conceptes 9,33484 €

P-88 E865G4A5L m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de
fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix, Wisa Spruce per a ambient sec segons UNE-EN
636, reacció al foc B-s2, d0, acabat amb planxa de fusta de Abet, tallat a mida, col·locat
adherit sobre enllatat de fusta. Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

38,86 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,56250 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,00716 €
B0911000LBL kg Adhesiu de contacte per adherir aïllaments acústics, Carflex Pegamento, a base de cautxú

poli cloroprè, resines sintètiques i dissolvents orgànics, densitat 0,8 g/cm3, pot de 4 kg, ref.
6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

0,04590 €

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,19560 €
B0CU44AA m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix, per a ambient

sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
frondosa, tallat a mida

11,30000 €

Altres conceptes 25,74884 €
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P-89 E865G4A5L m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de
fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix, Wisa Spruce amb perforacions ortogonals Ø 8mm
separades cada 24mm, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0,
acabat amb planxa de fusta de Abet, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta.
Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

43,10 €

B0911000LBL kg Adhesiu de contacte per adherir aïllaments acústics, Carflex Pegamento, a base de cautxú
poli cloroprè, resines sintètiques i dissolvents orgànics, densitat 0,8 g/cm3, pot de 4 kg, ref.
6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

0,04590 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,00716 €
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,56250 €
B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,19560 €

Altres conceptes 41,28884 €

P-90 E86LMI21 m2 Revestiment de parament vertical amb safates de planxa d'acer de 2 mm. Microperforada
60% de Ø2mm , de gruix de resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i
passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, de 40+40+240+40+40 mm., fixades amb
fixacions mecàniques sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat (Tubs de 40.40.2 mm.
fixats mecànicament aun perfil L55.55.5 mm.) Tot segons detall planols

80,75 €

B0CHMI21 m2 Revestiment de parament vertical amb safates de planxa d'acer de 2 mm. Microperforada
60% de Ø2mm, de resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i
passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, amb dos plecs a cada costat de 40 mm.

51,04000 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

9,15000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 5,88000 €
Altres conceptes 14,68000 €

P-91 E86LMI41 m2 Revestiment de parament vertical amb xapa d'acer de 2 mm., de gruix de resistència
millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN
10025-5, segons despesejament de projecte fixades cargolada inclos p/p sobre estructura
de perfils d'acer galvanitzat (Tubs de 40.40.2 mm. fixats mecànicament a estructura portant)
Tot segons detall planols

63,80 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

13,72500 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 5,88000 €
Altres conceptes 44,19500 €

P-92 E86LMI42 m2 Revestiment de parament horitzontal amb xapa d'acer de 2 mm., de gruix de resistència
millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN
10025-5, segons despesejament de projecte fixades cargolada inclos p/p sobre estructura
de perfils d'acer galvanitzat, incloent parts registrables cargolades (Tubs de 40.40.2 mm.
fixats mecànicament a estructura portant) Tot segons detall planols

68,37 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

13,72500 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 5,88000 €
Altres conceptes 48,76500 €

P-93 E894BBS0 m2 Pintat element metal.lic d'acer qualsevol perfil a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat

24,32 €

B8ZA9000 kg Imprimació anticorrosiva 2,45208 €
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,26910 €

Altres conceptes 18,59882 €

P-94 E894FBF0 m2 Pintat element metal.lic, biga, pilar, element compost de perfils d'acer a amb pintura acrilica,
amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat efecte corten texturitzat

26,34 €
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B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,26910 €
Altres conceptes 23,07090 €

P-95 E8981BB0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

11,49 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 4,44598 €
B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,02300 €
B8ZA1000 kg Segelladora 0,64260 €

Altres conceptes 5,37842 €

P-96 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,24 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,20931 €
B8ZA1000 kg Segelladora 0,64260 €

Altres conceptes 3,38809 €

P-97 E89AACJ0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

20,24 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 2,00685 €
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,30112 €

Altres conceptes 15,93203 €

P-98 E89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

21,19 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,53063 €
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,53123 €

Altres conceptes 15,12814 €

P-99 E89FÇBJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

5,49 €

B8ZAÇ000 kg Imprimació antioxidant 0,49650 €
B89ZÇ000 kg Esmalt sintètic 0,36520 €

Altres conceptes 4,62830 €

P-100 E8A8AA30 m2 Tractament de protecció superficial de element de fusta biga, pilar, cabiró, etc amb lasur a
l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat blanquinos, aplicat
en tres capes

9,23 €

B8ASAA00 l Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat 3,88360 €
Altres conceptes 5,34640 €

P-101 E8A8AA50 m2 Tractament de protecció superficial de parament horitzontal de fusta amb lasur a l'aigua a
base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes

5,32 €

B8ASAA00 l Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat 1,98064 €
Altres conceptes 3,33936 €

P-102 E8J4U040 m Aplacat de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb marbre pais color blanc polit, amb dos cantells
en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

54,67 €

B0G1U040 m Peça per a coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural,
buixardada, amb dos cantells en escaire

43,26840 €

Altres conceptes 11,40160 €

P-103 E8L128H8 m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 27 cm, llargària 170 cm, col·locada amb
morter ciment 1:8 armadura d'acer corrugat B500S i formigó HA-25/F/10/IIa

32,97 €
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B8L128H1 u Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 27 cm, llargària 170 cm 24,06000 €
B065770A m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb

>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,93536 €

Altres conceptes 6,97464 €

P-104 E8MAU050 m Barana formada per 2 planxes d'acer de 3 mm sobre subestructura de xapa d'acer pintat amb
planxa d'acer h/135 cm de 3 mm de gruix, col.locada soldada, inclo p/p subestructura de
suport.

214,70 €

B44Z50B6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

185,18000 €

Altres conceptes 29,52000 €

P-105 E8MAUMAN m2 Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa Planxa d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida, col.locada amb
fixacions mecàniques

84,41 €

B8635MB5 m2 Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida 30,46000 €
Altres conceptes 53,95000 €

P-106 E8N9TD18 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 2mm 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques

22,65 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,96000 €
B0CHTD18 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 2mm 15 cm de

desenvolupament, com a màxim, amb 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques
12,71277 €

Altres conceptes 8,97723 €

P-107 E93617C1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió, en plans horitzontals i inclinats

21,79 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

13,40236 €

Altres conceptes 8,38764 €

P-108 E9371AG6 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a
la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix

18,51 €

Altres conceptes 18,51000 €

P-109 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 9,49 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,00798 €
Altres conceptes 9,48202 €

P-110 E93A3120 m2 Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb
pasta allisadora

0,80 €

B93A0020 kg Pasta anivelladora 0,51000 €
Altres conceptes 0,29000 €

P-111 E93AH2B6H m2 Recrescuda i anivellament del suport de 30 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat
de calci tipus CA-C20-F4 ref. Suelo-A de la serie Agilia de LAFARGE segons UNE-EN
13813, aplicada mitjançant bombeig

7,19 €

B0732540HVL kg Morter autonivellant en base anhidrita CA-C20-F4 per a capes base de paviments en
recrescuda i anivellament de sols a partir de 2.5 cm de gruix (3 cm per damunt de tubs en
calefacció de canonada d'aigua), de conductivitat tèrmica 2.5 W/mK, ideal com a morter per a
calefacció per canonada de terra radiant, 20 MPa de resistència a compressió a 28 dies, de
fins 1000 m2 sense junts (300 m2 en terres radiants), fluïdesa 27±2cm (mesurat amb
etalòmetre Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 i aplicat mitjançant bombeig
per Aplicadors Certificats de Lafarge amb preparació d'obra per a Agilia Suelo A, ref. Suelo-A
de la serie Agilia de LAFARGE

5,94000 €
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Altres conceptes 1,25000 €

P-112 E9B392CN m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària LOCAL abuixardada , preu alt, de 30 mm de
gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8

108,66 €

B0G19B04 m2 Pedra calcària local amb una cara abuixarda preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores

84,34510 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,54600 €
Altres conceptes 23,76890 €

P-113 E9B3ZPF1 m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària Local acabat tall de serra, preu alt, de 20 mm
de gruix i de 30x60 cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

66,65 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,54600 €
Altres conceptes 66,10400 €

P-114 E9B3ZPF4 m2 Marxapeus de marbre blanc pais polida, preu alt, de 30 mm de gruix i en una sola peça,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

118,21 €

B0G1ZP04 m2 Marxapeus de pedra natural calcària nacional tipus Sènia amb una cara abuixardada, preu
alt, de 30 mm de gruix i en una sola peça.

85,72080 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,54600 €
Altres conceptes 31,94320 €

P-115 E9C14611 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x60 cm, preu superior, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior
normal

28,21 €

B9C14611 m2 Terratzo llis de microgra, de 40x60 cm, preu superior, per a ús interior normal 16,59840 €
B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,56908 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 1,46055 €

Altres conceptes 9,58197 €

P-116 E9DCU270 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular,
preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

37,31 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,96000 €
B0FHU270 m2 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 76 a

115 peces/m2, preu alt
15,75900 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,31000 €
Altres conceptes 19,28100 €

P-117 E9M11028 m2 Paviment continu de 2 capes de vernís poliuretà antilliscant, amb dotació d'1,6 kg/m2 aplicat
a rodet segons especificacións
- Eliminació la lechada de ciment superficial amb mitjans mecánics
- Neteja de la pols per aspiració
- Impregnar la superficie amb HEMPADUR SEALER PS 05970 aplicat amb rodet i dues
capes de HEMPATHANE SATIN FC 551E0

19,79 €

B9M1RMAN kg HEMPADUR SEALER PS 05970 1 capa i dues capes de HEMPATHANE SATIN FC 551E0 8,51760 €
Altres conceptes 11,27240 €

P-118 E9P7129F m2 Paviment de cautxu classe 32-34 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, amb
superfície llisa, tipus Kayar d'Artigo o equivalent en rotlle, col·locat amb adhesiu resines epoxi

38,15 €

B9P77A00 m2 Lloseta de goma bicapa de 600x600 mm, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 3 mm de
gruix, amb superfície llisa

28,32500 €
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B9PZ9000 l Segellant líquid de PVC pur 0,40040 €
B0122110 kg Detergente especial para limpieza de paramentos con pH neutra 1,45600 €
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 3,31800 €

Altres conceptes 4,65060 €

P-119 E9S2LN3B m2 Marxapeus de planxa d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316,
acabat mat, de xapa de 3 mm de gruix col·locat amb resines epoxi, Previ arestat final de
placa amb peça de remat pròpia del sistema. Junta oberta entre sòcol i final de placa

108,64 €

B090U010 kg Resina per a fixar sobre paviment 3,99600 €
B4R12061 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus

rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller
96,04000 €

Altres conceptes 8,60400 €

P-120 E9S2MAN m Esgraonat de planxa plana galvanitzada 4 mm de textura amb relleu tipus diamant , 4 plecs i
desenvolupament màxmm 600 d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat soldat, inclos
passamas per formació esgraonat, i reforços cantoneres, col·locat a l'obra amb soldadura,
inlclou p/p angular fixació a biga

77,40 €

B0CHLQ0B m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix 42,94070 €
Altres conceptes 34,45930 €

P-121 E9S2MQ3B m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu tipus diamant, d'acer galvanitzat de 4 mm de
gruix, col·locat soldat

66,75 €

B0CHLQ0B m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix 42,94070 €
Altres conceptes 23,80930 €

P-122 E9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, igual a l'existent

8,35 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,09146 €
B9U21AA0 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària 3,39660 €

Altres conceptes 4,86194 €

P-123 E9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM lacat de 15 mm de gruix, lacat, de 10 cm d´alçària, col·locat
amb adherit amb silicona-ciment especifica.

6,15 €

B9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària,

2,63160 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,36000 €
Altres conceptes 3,15840 €

P-124 E9UAZP12 m Sòcol d'alumini lacat de 75x15 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu 15,32 €

B9UAZP01 m Sòcol d'alumini lacat de 75x15 mm d'alçària 11,69940 €
B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,31815 €

Altres conceptes 3,30245 €

P-125 E9V7U001 m Esglaó de fusta de tauler Contraxapat Wisa Trans 25 mm encolat, amb film protector, i 30 cm
d'estesa, d'una peça, col·locat , tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta. Article:
ref. 6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

34,00 €

B0911000LBL kg Adhesiu de contacte per adherir aïllaments acústics, Carflex Pegamento, a base de cautxú
poli cloroprè, resines sintètiques i dissolvents orgànics, densitat 0,8 g/cm3, pot de 4 kg, ref.
6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

0,04590 €

B0CUU230 m2 Tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb melamina
a les 2 cares, de 19 mm de gruix, amb film protector

2,25750 €
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B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 6,40000 €
Altres conceptes 25,29660 €

P-126 E9VZ19AK m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col.locada i arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

22,04 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 1,60003 €
Altres conceptes 20,43997 €

P-127 E9Z21100 m2 Rebaixat del paviment de terratzo, formigó o pedra 3,80 €

Altres conceptes 3,80000 €

P-128 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 9,48 €

Altres conceptes 9,48000 €

P-129 E9Z5U010 m Tapajunts de paviment, junta vertical ancorada en solera amb L o rodó, d'acer inoxidable
6x70 mm AISI 316 encastat a paviment

32,99 €

B071P000 kg Morter d'anivellament 0,00180 €
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,92000 €

Altres conceptes 29,06820 €

P-130 EA11D3E5 u Balconera Fu10 de fusta de Pi Melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

391,39 €

BA11D3E5 m2 Balconera de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

365,03280 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,86550 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,24760 €

Altres conceptes 20,24410 €

P-131 EA11D3MA u Balconera de fusta Fu14 de Pi Melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 108x215 cm, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

423,62 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,24760 €
BA11D3E5 m2 Balconera de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb

una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

365,03280 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,86550 €
Altres conceptes 52,47410 €

P-132 EA11DMAN u Balconera Fu12 de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

391,39 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,24760 €
BA11D3E5 m2 Balconera de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb

una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua

365,03280 €
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segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,86550 €
Altres conceptes 20,24410 €

P-133 EA14MI07 u Fusteria tipus Fu07 2 fulles 1080x2220 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

2.044,16 €

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €
BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 16,14000 €
BAZGZP00 u Joc de manetes d'acer inoxidable mate amb placa quadrada tipus 1988/600ch d'ocariz 32,03000 €
BAZGMI06 u Frontises d'cer inoxidable tipus Ocariz o equivalent 24,24000 €
BAZGMI04 u Pasador per encastar d'cer inoxidable 11,20000 €
BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 8,18000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,15250 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,05120 €

Altres conceptes 1.924,08630 €

P-134 EA14MI10 u Fusteria tipus Fu06 1 fulla 1080x3320 porta batent+1 fix superior. Llates de fusta de pi Melis,
tractada i vernissada de llates de 120x17 mm de gruix sobre estructura de rastrells de 45x45
de pi autoclau vernissat amb lasur, amb aïllament interior EI-60-C5 . Tot segons detall planols

1.343,86 €

Altres conceptes 1.343,86000 €

P-135 EA14MI11 u Fusteria tipus Fu11 2 fulles 1080x1070 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1.487,81 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,15250 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,21440 €

Altres conceptes 1.482,44310 €

P-136 EA14MI13 u Fusteria tipus Fu13 2 fulles 1000x700 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1.228,89 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,21440 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,15250 €

Altres conceptes 1.223,52310 €

P-137 EA14MIAM u Fusteria tipus Fu15 1 fulles fix 600x600 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

995,12 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,21440 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,15250 €

Altres conceptes 989,75310 €
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P-138 EA14MIR5 u Fusteria tipus Fu01 2 fulles 1080x1700 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1.652,78 €

BAQDMI01 u Fusteria tipus Fu01 2 fulles 1080x1700 mm Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK, vernis a
l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa emisivitat amb
control solar . Tot segons detall planols

1.433,66000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,15250 €
BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 16,14000 €
BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €
BAZGZP00 u Joc de manetes d'acer inoxidable mate amb placa quadrada tipus 1988/600ch d'ocariz 32,03000 €
BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 8,18000 €
BAZGMI04 u Pasador per encastar d'cer inoxidable 11,20000 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,05120 €
BAZGMI06 u Frontises d'cer inoxidable tipus Ocariz o equivalent 24,24000 €

Altres conceptes 99,04630 €

P-139 EA14MIR6 u Fusteria tipus Fu02 2 fulles 1080x1480 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1.536,97 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,43500 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,52560 €
BAQDMI02 u Fusteria tipus Fu02 2 fulles 1080x1480 mm Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK, vernis a

l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa emisivitat amb
control solar . Tot segons detall planols

1.384,22000 €

Altres conceptes 148,78940 €

P-140 EA14MIR7 u Fusteria tipus Fu03 2 fulles 2430x1480 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

2.152,13 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,43500 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,52560 €
BAQDMI03 u Fusteria tipus Fu03 2 fulles 2430x1480 mm Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK, vernis a

l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa emisivitat amb
control solar . Tot segons detall planols

1.987,35000 €

Altres conceptes 160,81940 €

P-141 EA14MIR8 u Fusteria tipus Fu04 2 fulles fix Superior 1060x3050 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi
laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible
Hope Plata, submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació
inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

3.135,65 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,15250 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,21440 €
BAQDMI04 u Fusteria tipus Fu04 2 fulles fix Superior 1060x3050 mm Mod Plus motllura recta Pi laminat

KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope
Plata, submnistre, col·locació, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa
emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

2.946,41000 €
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Altres conceptes 183,87310 €

P-142 EA14MIR9 u Fusteria tipus Fu05 1 fulles fix Superior 530x100 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi
laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible
Hope Plata, submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació
inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1.634,33 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,21440 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,15250 €

Altres conceptes 1.628,96310 €

P-143 EA14MIZ9 u Fusteria tipus Fu09 1 fulles fix Superior Triangular 530x107 mm Mod Plus de Roi motllura
recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta
extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i
col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall
planols

1.666,44 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,15250 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,21440 €

Altres conceptes 1.661,07310 €

P-144 EABGMA03 u Fusteria d'acer tipus Fi05 de 260x280 cm, 1 porta corredera formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen, pany calu mestrejada 4 nivells i tivador inox Ø35 AISI 316, 1988
654-T0 d'Ozcariz. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2
segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix
i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons norma UNE
37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF, pnay i
clau pivot intern per a fixació terra i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.680,35 €

BABGZAFI05 u Fusteria d'acer tipus Fi05 de 260x280 cm, 1 porta corredera formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen, pany calu mestrejada 4 nivells i tivador inox Ø35 AISI 316, 1988
654-T0 d'Ozcariz. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2
segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix
i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons norma UNE
37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF, pnay i
clau pivot intern per a fixació terra i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.631,40000 €

Altres conceptes 48,95000 €

P-145 EABGMA04 u Tancament vidre correder Fi04 de 220x230 cm, 2 porta correderes vidre laminar securitzat
5+5 amb butyral trasnparent guia Klein, amb balda d'acer inosx per tancament porta de vidre.
Tot segons detall plàanols

1.178,58 €

Altres conceptes 1.178,58000 €

P-146 EABGZA03 u Fusteria d'acer tipus Fe06 de 150x210 cm, dues fulles batents amb de safates de xapa
corten de 2 mm microperforada, enrasades a façana. Xapa corten oxidat i passivitzat, inclos
p/p subestructura amb tub galvanizat de 40x40. Barres antipanic amb clau, i desbloquig des
de l'interior i selector de porta, tot segons planols.

1.148,47 €

BABGZA03 u Fusteria d'acer tipus Fe01 de 150x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb contactor per
connexió alarma.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.107,38000 €
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Altres conceptes 41,09000 €

P-147 EABGZM02 u Fusteria d'acer tipus Fi02 de 90x260 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, i contactor per alarma.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

877,51 €

Altres conceptes 877,51000 €

P-148 EABGZM03 u Fusteria d'acer tipus Fi03 de 120x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau
mestrejada 4 nivells.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.048,11 €

BABGZ03 u Fusteria d'acer tipus Fe03 de 120x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau
mestrejada 4 nivells.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.008,50000 €

Altres conceptes 39,61000 €

P-149 EABGZM06 u Fusteria d'acer tipus Fi06 de 360x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Pivotm
per fixació fulla a terre i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

2.011,53 €

BABGZMA6 u Fusteria d'acer tipus Fi06 de 360x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Pivotm
per fixació fulla a terre i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.957,68000 €

Altres conceptes 53,85000 €

P-150 EABGZM07 u Fusteria d'acer tipus Fi07 de 165x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Amb
mecanisme tancaportes de GEZE
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.238,80 €
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BABGZA07 ut Fusteria d'acer tipus Fe07 de 165x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Amb
mecanisme tancaportes de GEZE
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.196,37000 €

Altres conceptes 42,43000 €

P-151 EABGZMAN u Fusteria d'acer tipus Fi01 de 150x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Amb
mecanisme tancaportes de GEZE
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.148,47 €

BABGZA03 u Fusteria d'acer tipus Fe01 de 150x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del
Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75
mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons
norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la
DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb contactor per
connexió alarma.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants.
Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.107,38000 €

Altres conceptes 41,09000 €

P-152 EABGZP44 m2 Perfileria U d'acer inoxidable AISI 316 al perimetre de 35x25 mm amb doble tira de neopre de
6 mm. de gruix, tornilleria i segellat del conjunt. Tot segons detal planols

107,85 €

BABGMI44 m2 Perfileria d'acer per envidrament sobre estructura d'acer mitjansant tubs 20.20.2 mm, (com a
separadors i suport dels vidres) i platines d'acer calibrat de 60.6 mm, mecanitzades pera
atornillar al tub (com a ribets del envidrament), sempre amb doble tira de neopre de 6 mm. de
gruix, tornilleria i segellat del conjunt.

82,99000 €

Altres conceptes 24,86000 €

P-153 EAM2U020 u Porta corredissa Fe05 d'apertura automàtica, de dues fulles de 184x230 cm, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions, sistema GEZE Slimdrive SL NT-FR, homologat per a sortida
d'emergència Motor 100/200kg o similar

4.180,09 €

BAM2U020 u Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes
de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

3.746,86000 €

Altres conceptes 433,23000 €

P-154 EAQDMA09 u Fusteria de fusta tipus FU09 de mides totals 95x215 cm, amb una fulles batent.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell Wisa
Abet ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de
faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

384,80 €
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BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 26,98000 €
BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 16,14000 €
BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €
BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 8,18000 €
BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 10,89000 €
BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o equivalent. 15,66000 €

Altres conceptes 285,87000 €

P-155 EAQDMA11 u Fusteria de fusta tipus Fu12 de mides totals 80x222 cm, amb una fulles corredera guia Klein,
Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de
Wisa Abet (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de
faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

384,80 €

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €
BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 8,18000 €
BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 10,89000 €
BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o equivalent. 15,66000 €
BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 26,98000 €
BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 16,14000 €

Altres conceptes 285,87000 €

P-156 EAQDMA12 u Fusteria de fusta tipus Fu13 de mides totals 212x280 cm, amb dues fulles correderes guia
Klein, Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell Wisa
Abet (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

655,76 €

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €
BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 16,14000 €
BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 26,98000 €
BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o equivalent. 15,66000 €
BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 10,89000 €
BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 8,18000 €

Altres conceptes 556,83000 €

P-157 EAQDMA15 u Fusteria de fusta tipus FU16 de mides totals 118x280 cm, amb una fulla pivotant.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM
ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.Pany amb clau, pivot intern

424,94 €
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per a fixació sostre i paviment.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 10,89000 €
BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 26,98000 €
BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 8,18000 €
BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €
BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 16,14000 €
BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o equivalent. 15,66000 €

Altres conceptes 326,01000 €

P-158 EAQDMA16 u Fusteria de fusta tipus FU17 de mides totals 118x312 cm, amb una fulla pivotant.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM
ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.
Pany amb clau, pivot intern per a fixació sostre i paviment.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

485,14 €

BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 16,14000 €
BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 26,98000 €
BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o equivalent. 15,66000 €
BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 10,89000 €
BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 8,18000 €
BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €

Altres conceptes 386,21000 €

P-159 EAQDMA17 u Fusteria de fusta tipus Fu18 de mides totals 170x280 cm, amb una fulla corredera guia Klein,
pany i clau, Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM
ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

625,65 €

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 10,89000 €
BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o equivalent. 15,66000 €
BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 8,18000 €
BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 16,14000 €
BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 26,98000 €
BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €

Altres conceptes 526,72000 €

P-160 EAQDMAN2 u Fusteria de fusta tipus Fu02 de mides totals 90x250 cm, amb 1 fulles batents i 1 fix superior,
enrasades cara Exterior. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de
formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les
dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre
amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15
cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per

550,39 €
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pintar.  Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 8,18000 €
BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 10,89000 €
BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o equivalent. 15,66000 €
BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 26,98000 €
BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 16,14000 €
BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €

Altres conceptes 451,46000 €

P-161 EAQDMAN3 u Fusteria de fusta tipus FU03 de mides totals 110x250 cm, amb una fulles batents i 1 fix
superior, enrasades cara Exterior. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta
de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat
a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el
perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret
de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix.
Tot per pintar.  Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

folrats interiorment per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 35x35 mm formant una
quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 35x35 mm, i acabat a les dues cares amb
taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix, fulla batent formada per un enrastrellat de
llates de fusta de pi de 35x50 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercat amb una
llata de 35x50 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm
de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40
mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat (reforçat horitzontalment amb tub
d'acer 60x40x3 mm). entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Tot segons detall plànols.3. Maneta d'acer inoxidable AISI 316 tipus 1988 600CH
d'Ozcariz
Mecanisme de balda de tancament tipus 81/654 TO amb botó de senyalització tipus 94/1654
TO d'Ozcariz

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

565,43 €

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €
BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 26,98000 €
BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o equivalent. 15,66000 €
BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 8,18000 €
BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 16,14000 €
BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 10,89000 €

Altres conceptes 466,50000 €

P-162 EAQDMAN4 u Fusteria de fusta tipus FU04 de mides totals 95x210 cm, amb una fulles batent, enrasades
cara Exterior. Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250 cm, amb dues fulles
batents i 1 fix superior, enrasades cara Exterior. Fulles formades per una subestructura
rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de
40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix.
Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de

398,83 €
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gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de
10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i condicions
tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €
BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 26,98000 €
BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o equivalent. 15,66000 €
BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 10,89000 €
BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 8,18000 €
BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 16,14000 €

Altres conceptes 299,90000 €

P-163 EAQDMAN7 u Fusteria de fusta tipus FU07 de mides totals 95x210 cm, amb una fulles corredera guia Klein,
Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316. Fulles formades per una subestructura
rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de
40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix.
Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de
10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i condicions
tècniques segons planols.

384,80 €

BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 26,98000 €
BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 16,14000 €
BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €
BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 8,18000 €
BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 10,89000 €
BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o equivalent. 15,66000 €

Altres conceptes 285,87000 €

P-164 EAQDMAN8 u Fusteria de fusta tipus FU08 de mides totals 90x210 cm, amb una fulles batent, enrasades
cara Exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell WISA
Abet (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

384,80 €

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 10,89000 €
BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 8,18000 €
BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €
BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o equivalent. 15,66000 €
BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 26,98000 €
BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 16,14000 €

Altres conceptes 285,87000 €
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P-165 EAQDZ215 u Conjunt Fu10 de quatre fulles correderes batents amb guia superior penjada al sostre, llum
448x280, de 40 mm de
acabat exterior amb taulell de Taulell Wisa 9 mm Bs1 d0, mecanismes de fixació i
alliberament manuals, junts i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior,
col·locat, inclos p/p estructura de suport, tanques i peces especials.

1.582,74 €

BAZGC370 u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà 220,64000 €
B0CU44AA m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix, per a ambient

sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
frondosa, tallat a mida

282,50000 €

BAQEA186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

594,04000 €

Altres conceptes 485,56000 €

P-166 EAQDZP18 u Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250 cm, amb dues fulles batents i 1 fix
superior, enrasades cara Exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM
ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

992,89 €

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 8,18000 €
BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 26,98000 €
BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €
BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 10,89000 €
BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o equivalent. 15,66000 €
BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 16,14000 €
BAQDZP18 u Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250 cm, amb dues fulles batents i 1 fix

superior, enrasades cara Exterior. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de
pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a
les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el
perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret
de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix.
Tot per pintar.  Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

806,74000 €

Altres conceptes 87,22000 €

P-167 EAQEA184 u Porta de fulles batents Fu 06 de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80/85/90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària. Fulles formades per una subestructura
rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de
40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix.
Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de
10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i condicions
tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

277,01 €

BAQEA186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

148,51000 €
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BAZG1130 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt 20,69000 €
Altres conceptes 107,81000 €

P-168 EAQEMA19 u Porta de fulles batents Fu 19 de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 50 cm d'amplària i 210 cm d'alçària Enrasada exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell Wisa
Abet ignifug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de
faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index
global de reducció acústica >30dBA

242,92 €

BAZG1130 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt 20,69000 €
BAQEA186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum

de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

148,51000 €

Altres conceptes 73,72000 €

P-169 EAQSC133 u Conjunt d'armari dues fulles batents, Fu15 de 140x90 taule Wisa Abet ignifug de fusta per a
pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 40 cm d'amplària,
inclos formació caixa interior.

253,08 €

BAQQC133 u Conjunt armari Fu14 140x90x40 cm de dues fulles batents, de fusta per a pintar, de 30 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior, apny de cop i calu mestrejada 4 nivells, frontisa
oculta Ozcariz 190-R/140

187,86000 €

BAZGD370 u Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà 21,74000 €
Altres conceptes 43,48000 €

P-170 EASAMI68 u Fusteria tipus Fe07 de mides totals 95x215 cm, formada per una fulla batent de 85x210 cm
de llum de pas. Conjunt tallafocs metàl·lic, EI2-C5 60, amb frontisses homologades, pany de
cop de seguretat, amb clau mestrejada a quatre nivells, acabat esmaltat, amb certificat
d'homologació, col·locada enrasada per la cara interior. Inclou premarc d'acer galvanitzat,
amb barra antipanic. Tot segons detall planols

315,29 €

BASAZP01 u Fusteria tipus Fe10 de mides totals 100x250 cm, formada per una fulla batent de 90x210 cm
de llum de pas, i una tarja superior de 90x40 cm. Conjunt tallafocs metàl·lic, EI2-C5 60, amb
frontisses homologades, pany de cop de seguretat, amb clau mestrejada a quatre nivells,
acabat esmaltat, amb certificat d'homologació, col·locada enrasada per la cara interior. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall planols

273,81000 €

Altres conceptes 41,48000 €

P-171 EASAZMAN m Fusteria tipus Fi 02/02'/08, formada per un element de vidre laminar (vidre en partida
separada) i dos perfils U de xapa plegada de 3 mm. de gruix de 30x25 d'acer inoxidable ASI
316, el perfil inferior encastat al paviment i el superior soldat a un tub de 40.40.2 mm.
Col.locada i acabada segons detall planols.

107,50 €

BABGMI44 m2 Perfileria d'acer per envidrament sobre estructura d'acer mitjansant tubs 20.20.2 mm, (com a
separadors i suport dels vidres) i platines d'acer calibrat de 60.6 mm, mecanitzades pera
atornillar al tub (com a ribets del envidrament), sempre amb doble tira de neopre de 6 mm. de
gruix, tornilleria i segellat del conjunt.

82,99000 €

Altres conceptes 24,51000 €

P-172 EASAZP07 u Porta tallafocs de fusta tipus Fu14, EI2 40-c5, d'una fulla batent de 95x215 cm tipus Puertas
Cortafuegos de Madera o equivalent, amb certificat d'homologació, per pintar, col·locada
emplafonada a cara amb taulell Wisa Abet ignifug. Inclou frontisses, juntes intumescents,
pany de cop amb clau mestrejada, manetes i topall d'acer inoxidable.
Totes les portes tallafoc tindran frontisses de retorn i tindran certificació d'homologació
segons CTE. Pany de cop i clau mestrejada quatre nivells. Maneta d'acer inoxidable AISI 316
tipus 1988 600CH d'Ozcariz

365,90 €
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BASAZP07 u Porta tallafocs de fusta tipus FU13, EI2 40-c5, d'una fulla batent de 85x210 cm de llum de
pas, tipus Puertas Cortafuegos de Madera o equivalent, amb certificat d'homologació, per
pintar, col·locada emplafonada a cara. Inclou frontisses, juntes intumescents, pany de cop
amb clau mestrejada, manetes i topall d'acer inoxidable.
Totes les portes tallafoc tindran frontisses de retorn i tindran certificació d'homologació
segons CTE. Pany de cop i clau mestrejada quatre nivells. Maneta d'acer inoxidable AISI 316
tipus 1988 600CH d'Ozcariz

350,40000 €

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 4,09000 €
Altres conceptes 11,41000 €

P-173 EATA6J27 u Porta acústica Fu05, de 100x215 amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF acabat lacat, de 54 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 46
dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al
travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau mestrejada, maneta AISI 316 tipus 1988 600 CH d'Ozcariz o
equivalent

937,98 €

BATA6J27 u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 50 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri
de 46 dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt
bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent
ferramenta de penjar, pany de cop i clau, maneta i espiell

870,46000 €

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 1,04261 €
Altres conceptes 66,47739 €

P-174 EAU15C40 m2 Envà mòbil bidireccional Fu11 Tipus Reuter o similar format de mides totals 448x280 format
per 4 moduls amb dues portes acustiques integrades, de 103 mm de gruix, amb una massa
superficial 40 kg/m2, guia superior lacada penjada al sostre, perfileria no vista d'alumini
anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de Taulell
Wisa 9 mm Bs1 d0, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i
sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat, inclos p/p estructura de
suport, tanques i peces especials.

539,23 €

BAU15C40 m2 Mòdul per a envà mòbil bidireccional d'1,2x4 m de dimensions màximes i 103 mm de gruix,
amb una massa superficial de 40 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior
de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de fusta de frondosa, mecanismes de
fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior
sense guia inferior

489,65000 €

Altres conceptes 49,58000 €

P-175 EB122JAM m Barana d'acer galvanitzat, passamà perimetral 40x10, i brèndoles Ø12 cada 10 cm, de 110
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

176,45 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,96000 €
BB122JA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, passamà perimetral 40x10, i brèndoles cada 10

cm, de 110 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
157,76000 €

Altres conceptes 16,73000 €

P-176 EB12MIAM m Fusteria tipus Corten Fe01/02/03/04/06 110 cm d'alçaria consistent en platines calibrades
d'acer CORTEN de 100.8 mm. cada 10 cm soldades per la base a marxapeus d'acer,
col.locades cada 100 mm. i una platina superior de 100.8 com a passama, acer corten oxidat
i passivitzat, inlcou p/p fixació, ajudes paleta, guies per correderes,  mecanismes i tanques.

224,21 €

BB12MIAM u Fusteria tipus Corten Fe01/02/03/04/ 110 cm d'alçaria consistent en platines calibrades
d'acer CORTEN de 100.8

163,14000 €

Altres conceptes 61,07000 €

P-177 EB146A01 m Passamà de planxa d'acer corten oxidat i passivitzat T de 8x100 mm i pletines h 110 cm cada
120 cm, col·locat encastat a paviment

96,17 €

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10
mm

0,44000 €



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 33

BB14D00J m Passamà de planxa d'acer corten oxidat i passivitzat galvanitzat de 8x100 mm i pletines h
110 cm cada 120 cm, col·locat encastat a paviment

79,10000 €

Altres conceptes 16,63000 €

P-178 EB146C01 m Passamà de pletina d'acer lacat 40x10 mm, col·locat cargolat 22,10 €

BB14D00K m Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 mm de gruix i 30 cm de desenvolupament 6,13000 €
B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10

mm
0,44000 €

Altres conceptes 15,53000 €

P-179 EB14ZP44 m Passamà d'acer galvanitzat 50x8 mm soldat per mitja de pipetes de Ø8 mm a muntants. Tot
segons detall plànols.

44,99 €

BB14ZP90 m Passamà d'acer galvanitzat 50x8 mm soldat per mitja de pipetes de Ø8 mm a muntants. Tot
segons detall plànols.

21,85000 €

Altres conceptes 23,14000 €

P-180 EB32U060 m2 Reixa Deploye amb bastiment perimetral de perfils galvanitzats 40x40x2, i col·locada amb
perfils perimetrals cargolats d'acer galvanitzat 20x20x2 mm , plafons de malla deploye
galvanitzada a escollir per la DF amb xapa d'1,2 mm de gruix, galvanitzada, ancorada a
estructura metal.lica

104,28 €

BB32U010 m2 Reixa Deploye amb bastiment perimetral de perfils galvanitzats 40x40x2, i col·locada amb
perfils perimetrals cargolats d'acer galvanitzat 20x20x2 mm , plafons de malla deploye
galvanitzada a escollir per la DF amb xapa d'1,2 mm de gruix, galvanitzada, ancorada a
estructura metal.lica

84,34000 €

Altres conceptes 19,94000 €

P-181 EB71MAN2 u Linea de vida horitzontal Tipus 1 UNE EN 795C LVH001 de 33 ml, acer inxidable, amb 2
carros de translació UNE EN 795, portes instal.lació, certificació, p/p elements de seguretat,
control documental, certificació i llibre de manteniment.Fixada coberta teule inclinada sobre
cavalls de fusta, partida totalment acabada, inclou desumuntatge de teules, ancoratge a
cavall de fusta, re impermeabilització, peces especials, segellats, inclos ajuts, i elements
d'elevació i de seguretat.

2.550,55 €

B147UE10 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'alumini per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN
795/A1

433,59000 €

EB71US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions
de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions
mecàniques

349,03506 €

EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

127,61754 €

EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

161,14527 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 154,80000 €
EB71UA10 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer

inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
238,48770 €

Altres conceptes 1.085,87443 €

P-182 EC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, inclos p/p
cantells polits

62,55 €

ECZ3MIF0 m Polit de cantells vidre laminar de seguretat de dues llunes 11,74555 €
BC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix,

amb 1 butiral transparent
38,42000 €
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Altres conceptes 12,38445 €

P-183 EC151E01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, col·locat amb Ud'acer inxodable AINSI 316 , inclos p/p cantells
polits

79,31 €

BC151E01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent

53,60000 €

ECZ3MIF0 m Polit de cantells vidre laminar de seguretat de dues llunes 11,74555 €
Altres conceptes 13,96445 €

P-184 EC151MAN m2 Fusteria tipus Fe 10 vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora,
de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini, amb forma d'arc segons plànols.

226,87 €

BC151E01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent

107,20000 €

Altres conceptes 119,67000 €

P-185 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta, fixat a
parament

52,03 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

1,20540 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 26,56000 €
Altres conceptes 24,26460 €

P-186 ECZ3MIF0 m Polit de cantells vidre laminar de seguretat de dues llunes 11,92 €

Altres conceptes 11,92000 €

P-187 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,83 €

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,16250 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €
BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,72000 €

Altres conceptes 12,93750 €

P-188 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

19,23 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €
BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,79060 €
BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN

110 mm i de llargària 3 m, per a encolar
3,86400 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,76880 €
Altres conceptes 12,72660 €

P-189 ED1Q1132 m Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva
de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de
dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment

11,38 €

B7C7B032 m Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una
membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del
nivell acústic de 5 dB

0,12432 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 2,47800 €
B7C7B096 m Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una

membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del
nivell acústic de 12 dB

1,89263 €
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B7C7B052 m Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una
membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del
nivell acústic de 5 dB

0,19589 €

Altres conceptes 6,68916 €

P-190 ED3F3MAN u Pericó de pas (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb
tapa de fosa 420x420 , col·locat

87,61 €

BD3F34A0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada

43,25000 €

EDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

32,28203 €

Altres conceptes 12,07797 €

P-191 ED5L36G3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polièster adherit en
una de les seves cares, amb nòduls de 9 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical

6,29 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €
BD5L36G0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polièster adherit en

una de les seves cares, amb nòduls de 9 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 250 kN/m2

3,61900 €

Altres conceptes 2,37100 €

P-192 ED7FEB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

28,60 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,76880 €
BD13279B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de

DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar
3,30000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,29680 €
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

Altres conceptes 21,15440 €

P-193 ED7FR112 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

30,87 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 9,00354 €
BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4

(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

3,70800 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,76880 €

Altres conceptes 16,30966 €

P-194 ED7FR312 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

41,22 €

BD7FR310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

5,80800 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 10,94276 €
BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,25000 €
BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,44170 €

Altres conceptes 18,77754 €
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P-195 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

50,39 €

BD7FR410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

8,86800 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 9,51390 €
BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,44000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 12,12015 €

Altres conceptes 19,44795 €

P-196 EDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

60,78 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 39,91000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2
0,21055 €

Altres conceptes 20,65945 €

P-197 EE21Ç917 u Subministrament i colocació de caldera mural de condensació a gas de 72.6 kW
(80ºC-60ºC)/80 kW (50ºC/30ºC) marca VIESSMANN o equivalent, model Vitodens 200-W
segons DIN 677 amb homologació CE EN 676 amb cremador cilíndric MATRIX. Amb
capacitat de temperatura d'impulsió de fins a 110 ºC, amb descens progresiu de la
temperatura de caldera amb condensació. Funcionament silenciós i baixa en emisions
contaminants com el òxid de nitrogen. Càmara de combustió d'acer inoxidable superior. De
dimensions 530x480x850 mm(long.XamplXalt), pes 83 kg, pressió màx. de servei 4 bar,
sortida de fums de 100-150 mm, rendiment estacional de fins el 109%, amb regulació digital
de la caldera Vitotrònic 100, model HC1 per al funcionament amb descens progresiu de la
temperatura de la caldera, amb funcions de protecció de caldera i control, regulador de la
temperatura de retorn, amb display de comandament, amb programa de commutació per la
producció d'ACS, canvia automàtic d'horari, avís de manteniment, indicador de consum,
sistema de diagnòstic d'averia. control de temperatura de fums. Inclou els suports
antivibratoris, limitador de nivell d'aigua. Inclou mà d'obra, materials auxiliars, transport i
posta en marxa. totalment instal·lat i en funcionament.

7.741,03 €

BE21Ç905 u Caldera mural de condensació a gas de 72.6 kW (80ºC-60ºC)/80 kW (50ºC/30ºC) marca
VIESSMANN o equivalent, model Vitodens 200-W segons DIN 677 amb homologació CE EN
676 amb cremador cilíndric MATRIX. Amb capacitat de temperatura d'impulsió de fins a 110
ºC, amb descens progresiu de la temperatura de caldera amb condensació. Funcionament
silenciós i baixa en emisions contaminants com el òxid de nitrogen. Càmara de combustió
d'acer inoxidable superior. De dimensions 530x480x850 mm(long.XamplXalt), pes 83 kg,
pressió màx. de servei 4 bar, sortida de fums de 100-150 mm, rendiment estacional de fins el
109%, amb regulació digital de la caldera Vitotrònic 100, model HC1 per al funcionament amb
descens progresiu de la temperatura de la caldera, amb funcions de protecció de caldera i
control, regulador de la temperatura de retorn, amb display de comandament, amb programa
de commutació per la producció d'ACS, canvia automàtic d'horari, avís de manteniment,
indicador de consum, sistema de diagnòstic d'averia. control de temperatura de fums. Inclou
els suports antivibratoris, limitador de nivell d'aigua. Inclou materials auxiliars, transport i
posta en marxa. totalment instal·lat i en funcionament.

6.666,91000 €

Altres conceptes 1.074,12000 €

P-198 EE41XXC5 m Subministrament i col·locació de xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer
inoxidable, de 80/125 mm de diàmetre. De doble paret aillada que permet l'evacuaciós de
fums fins a coberta dels gasos de la combuistió de calderes estanques. La presa d'aire és
independent al conducte de la xemeneia. Paret interior AISI 316L, paret exterior AISI 304.
Inclou accessoris de muntatge i subjecció. Inclós mà d'obra, barret, materials i mitjans
auxiliars. Totalment instal·lada, connectada i provada.

78,25 €

BE41Ç903 m Subministrament i col·locació de xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer
inoxidable, de 80/125 mm de diàmetre. De doble paret aillada que permet l'evacuaciós de
fums fins a coberta dels gasos de la combuistió de calderes estanques. La presa d'aire és
independent al conducte de la xemeneia. Paret interior AISI 316L, paret exterior AISI 304.
Inclou accessoris de muntatge i subjecció. Inclós mà d'obra, materials i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lada, connectada i provada.

54,45780 €



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 37

Altres conceptes 23,79220 €

P-199 EE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

14,02 €

BE42Q110 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm

2,98860 €

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 1,76880 €
Altres conceptes 9,26260 €

P-200 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

13,39 €

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 1,60050 €
BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN

1506), de gruix 0.5 mm
2,39700 €

Altres conceptes 9,39250 €

P-201 EE42QB46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

62,72 €

BE42QB42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

19,71660 €

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 3,01620 €
Altres conceptes 39,98720 €

P-202 EE42QC46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

45,02 €

BE42QC42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

14,40240 €

BEW49002 u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre 2,37930 €
Altres conceptes 28,23830 €

P-203 EE42QG46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

67,87 €

BE42QG42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

24,25560 €

BEW4D000 u Suport estàndard per a conducte circular de 500 mm de diàmetre 3,55410 €
Altres conceptes 40,06030 €

P-204 EE42QJ46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

72,47 €

BE42QJ42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

28,25400 €

BEW4E001 u Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre 4,09200 €
Altres conceptes 40,12400 €

P-205 EE4414S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre
sense gruixos definits, col·locat

29,20 €

BE4414S0 m Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits

5,79000 €

Altres conceptes 23,41000 €

P-206 EE4419S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre
sense gruixos definits, col·locat

36,34 €

BE4419S0 m Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos
definits

12,83000 €
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Altres conceptes 23,51000 €

P-207 EE51Ç901 m2 Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de vidre d'alta densitat,
revestit per alumini (Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura
d'acer) per l'exterior i un teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en
L d'alumini, a totes les aristes longitudinals del conducte. Muntat en cel-ras. Marca Isover
model climaver neto metal o similar. Inclòs ma d'obra petit material i medis auxiliars.

17,71 €

B7C4Ç901 m2 Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de vidre d'alta densitat,
revestit per alumini (Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura
d'acer) per l'exterior i un teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en
L d'alumini, a totes les aristes longitudinals del conducte. Muntat en cel-ras. Marca Isover
model climaver neto metal o similar.

12,01750 €

Altres conceptes 5,69250 €

P-208 EE52Q13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

32,45 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 1,20000 €
BE52Q130 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, amb

unió baioneta
10,09000 €

Altres conceptes 21,16000 €

P-209 EE617542 m2 Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de 25 mm de gruix amb làmina d'alumini en
direcció perpendicular a les fibres. Inclòs ma d'obra i petit material.

7,23 €

B7C933B0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de 25 mm de gruix amb làmina d'alumini en
direcció perpendicular a les fibres

2,47860 €

Altres conceptes 4,75140 €

P-210 EE6R1600 m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0.6 mm de gruix, acabat
llis

54,82 €

BE6R1600 m2 Xapa d'alumini de 0.6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
conductes

6,60450 €

BEY61600 u Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa
d'alumini, de 0.6 mm de gruix

1,00000 €

Altres conceptes 47,21550 €

P-211 EE92Ç934 kg Subminiostrament i col·locació d'Additiu REHAU per aconseguir un morter de ciment
CT-C25-F4 segons UNE EN 13813 i DIN 18560 amb 45 mm de morter per sobre del tub.
Millora la conductivitat tèrmica i augmenta la resistència a la flexotracció. Subministrament en
envàs de plàstic de 10 kg.MATERIALS I MEDIS AUXILIARS.

7,23 €

BE92Ç934 kg Additiu REHAU per aconseguir un morter de ciment CT-C25-F4 segons UNE EN 13813 i DIN
18560 amb 45 mm de morter per sobre del tub. Millora la conductivitat tèrmica i augmenta la
resistència a la flexotracció. Subministrament en envàs de plàstic de 10 kg.

4,86000 €

Altres conceptes 2,37000 €

P-212 EE92Ç936 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL AÏLLANT D'EPS-POLIESTIRÈ
EXPANDIT AMB NOPES, AMB PLAFONS DE SUPERFÍCIE DE 1400x800 MM AMB UNA
ESPESSOR BASE DE 20 MM , ALTURA TOTAL 42 MM. AMB CERTIFICAT CE SEGONS
NORMA EN 1163, RESISTÈNCIA AL FOC SEGONS UNE EN 13501 EUROCLASE F, AMB
BARRERA ANTIVAPOR. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS.

14,61 €

BE92Ç936 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL AÏLLANT D'EPS-POLIESTIRÈ
EXPANDIT AMB NOPES, AMB PLAFONS DE SUPERFÍCIE DE 1400x800 MM AMB UNA
ESPESSOR BASE DE 20 MM , ALTURA TOTAL 42 MM. AMB CERTIFICAT CE SEGONS
NORMA EN 1163, RESISTÈNCIA AL FOC SEGONS UNE EN 13501 EUROCLASE F, AMB
BARRERA ANTIVAPOR. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS.

12,13000 €

Altres conceptes 2,48000 €

P-213 EE92Ç937 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL FOLI DE PROTECCIÓ, LAMINA DE PE
POLIETILENO ESPESOR 0.2mm.SUMINISTRE DE ROLLOS DE 100 METRES DE
LONGITUD I DE AMPLE 600 mm A DOBLE CAPA. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I
MEDIS AUXILIARS.

0,56 €
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BE92Ç937 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL FOLI DE PROTECCIÓ, LAMINA DE PE
POLIETILENO ESPESOR 0.2mm.SUMINISTRE DE ROLLOS DE 100 METRES DE
LONGITUD I DE AMPLE 600 mm A DOBLE CAPA. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I
MEDIS AUXILIARS.

0,10000 €

Altres conceptes 0,46000 €

P-214 EE92Ç938 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CINTA ADHESIVA REHAU, PER LA UNIÓ
DELS PANELLS DE EPS O DEL FOLI DE PROTECCIÓ REHAU.

7,58 €

BE92Ç938 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CINTA ADHESIVA REHAU, PER LA UNIÓ
DELS PANELLS DE EPS O DEL FOLI DE PROTECCIÓ REHAU.

7,02000 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-215 EE92Ç939 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB REHAU PER A
CALEFACCIÓ/REFREDAMENT RAUTHERM SPEED 16x1.5 mm. MATERIAL PE-Xa AMB
CAPA EVAL.SUMINISTRE EN ROTLLES DE 500 m DE COLOR TARONJA.

1,87 €

BE92Ç939 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB REHAU PER A
CALEFACCIÓ/REFREDAMENT RAUTHERM SPEED 16x1.5 mm. MATERIAL PE-Xa AMB
CAPA EVAL.SUMINISTRE EN ROTLLES DE 500 m DE COLOR TARONJA.

1,39000 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-216 EE92Ç940 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,89 €

BE92Ç940 m² Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,41000 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-217 EE92Ç941 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L PERFIL REHAU PER A JUNTES DE
DELITACIÓ . INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

8,69 €

BE92Ç941 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L PERFIL REHAU PER A JUNTES DE
DELITACIÓ . INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

8,11000 €

Altres conceptes 0,58000 €

P-218 EE92Ç946 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL JOC DE VALVULES D'ESFERA DE 1´´
HEMBRA, PER AL COLECTOR REHAU D'ACER INOXIDABLE. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

12,99 €

BE92Ç946 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL JOC DE VALVULES D'ESFERA DE 1´´
HEMBRA, PER AL COLECTOR REHAU D'ACER INOXIDABLE. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

8,27000 €

Altres conceptes 4,72000 €

P-219 EE92Ç947 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOMETRE DE CONTACTE PER AL
COLECTOR REHAU HKV-D FER D'ACER INOXIDABLE. INCORPORA UNA MOLLA DE
SUBJECCIÓ. ESCALA DE 0ºC A 80ºC. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

8,85 €

BE92Ç947 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOMETRE DE CONTACTE PER AL
COLECTOR REHAU HKV-D FER D'ACER INOXIDABLE. INCORPORA UNA MOLLA DE
SUBJECCIÓ. ESCALA DE 0ºC A 80ºC. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

8,27000 €

Altres conceptes 0,58000 €

P-220 EE92Ç949 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI REHAU UP-I 8.5 PER A COLECTORS
REHAU PER A INSTALACIÓ EMPOTRADA. REGULABLE EN ALTURA I PROFUNDITAT.
MATERIAL ACER GALVANITZAT AMB PART FRONTAL LACADA AMB COLOR BLANC.
COMPOST DE: PLANTILLA PER INSTALACIÓ, FIXACIÓ PER AL COLECTOR
REGULABLE A ALTURA I AMPLADA, PERFIL DE ACABAT PER AL PAVIMENT I MARC
AMB PORTA ENRASADA I TANCAT. AMPLADA 850 x ALTURA 750-850 x PROFUNDITAT
110-160 mm. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

203,83 €
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BE92Ç949 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI REHAU UP-I 8.5 PER A COLECTORS
REHAU PER A INSTALACIÓ EMPOTRADA. REGULABLE EN ALTURA I PROFUNDITAT.
MATERIAL ACER GALVANITZAT AMB PART FRONTAL LACADA AMB COLOR BLANC.
COMPOST DE: PLANTILLA PER INSTALACIÓ, FIXACIÓ PER AL COLECTOR
REGULABLE A ALTURA I AMPLADA, PERFIL DE ACABAT PER AL PAVIMENT I MARC
AMB PORTA ENRASADA I TANCAT. AMPLADA 850 x ALTURA 750-850 x PROFUNDITAT
110-160 mm. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

191,76000 €

Altres conceptes 12,07000 €

P-221 EE92Ç951 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL RACOR REHAU EUROCONO 3/4´´ PER A UNA
CONNEXIÓ DEL TUB PE-Xa REHAU RAUTHERM SPEED 16 x 1.5 mm ALS COLECTORS
REHAU. COMPOST D'UN MANEGUET D'UNIÓ AMB EUROCONO I JUNTA TÒRICA,
ANELL DE COMPRESSIÓ I RACORD DE 3/4´´. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I
MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

5,43 €

BE92Ç951 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL RACOR REHAU EUROCONO 3/4´´ PER A UNA
CONNEXIÓ DEL TUB PE-Xa REHAU RAUTHERM SPEED 16 x 1.5 mm ALS COLECTORS
REHAU. COMPOST D'UN MANEGUET D'UNIÓ AMB EUROCONO I JUNTA TÒRICA,
ANELL DE COMPRESSIÓ I RACORD DE 3/4´´. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I
MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

4,90000 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-222 EE92Ç952 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CURVA DE GUÍA REHAU DE 90º PER ALS
TUBOS PE-Xa RAUTHERM S 16/17. MATERIAL: PA-POLIAMIDA. RESISTENT A
TEMPERATURA DE -5ºC FINS A 60ºC. COLOR: NEGRE. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

1,83 €

BE92Ç952 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CURVA DE GUÍA REHAU DE 90º PER ALS
TUBOS PE-Xa RAUTHERM S 16/17. MATERIAL: PA-POLIAMIDA. RESISTENT A
TEMPERATURA DE -5ºC FINS A 60ºC. COLOR: NEGRE. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

1,35000 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-223 EE92Ç953 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB PROTECTOR REHAU PER LA
PROTECCIÓ DEL TUB REHAU PE-Xa RAUTHERM S 16x2.0mm I 17x2.0mm EN LA ZONA
DEL COLECTOR I EN LES JUNTES DE DILATACIÓ. MATERIAL: PE; COLOR: NEGRE.
SUBMINISTRAMENT: ROTLLOS DE 50m. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

1,13 €

BE92Ç953 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB PROTECTOR REHAU PER LA
PROTECCIÓ DEL TUB REHAU PE-Xa RAUTHERM S 16x2.0mm I 17x2.0mm EN LA ZONA
DEL COLECTOR I EN LES JUNTES DE DILATACIÓ. MATERIAL: PE; COLOR: NEGRE.
SUBMINISTRAMENT: ROTLLOS DE 50m. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

0,66000 €

Altres conceptes 0,47000 €

P-224 EE92Ç954 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOSTAT AMBIENT REHAU NEA
HT(230V), ADECUAT PER A APLICACIONS DE CALEFACCIÓ RADIANT. CARCASA
PLANA. COLOR: CARCASSA DAVANTERA: BLANC TRÀFIC; CARCASSA TRASSERA:
GRIS ANTRACITA. OPCIONALMENT UTILIZABLE AMB EL CENTRE DE CABLEJAT
REHAU NEA H 230V. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

8,85 €

BE921Ç954 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOSTAT AMBIENT REHAU NEA
HT(230V), ADECUAT PER A APLICACIONS DE CALEFACCIÓ RADIANT. CARCASA
PLANA. COLOR: CARCASSA DAVANTERA: BLANC TRÀFIC; CARCASSA TRASSERA:
GRIS ANTRACITA. OPCIONALMENT UTILIZABLE AMB EL CENTRE DE CABLEJAT
REHAU NEA H 230V. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

8,27000 €

Altres conceptes 0,58000 €

P-225 EE92Ç955 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ACTUADOR TÈRMIC REHAU (230V) AMB
MICROINTERRUPTOR AUXILIAR DE FINAL DE CARRERA PER AL CONTROL DE LES
VÀLVULES DELS COLECTORS REHAU I LA POSSIBILITAT DE CONTROL DE LA BOMBA
DE SECUNDARIA AMB EL MICROINTERRUPTOR AUXILIAR. COMPATIBLE AMB TOTS
ELS COLECTORS REHAU PER INSTALACIONS RESIDENCIALS SENSE LA NECESSITAT

33,44 €
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DE ADAPTADOR. pOSICIÓ NORMALMENT TANCADA. POTÈNCIA ABSORBIDA: 1.8 W.
MICROINTERRUPTOR AMB CONTACTE NORMALMENT OBERT I CARGA MÀXIMA
APLICABLE DE 700mA. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

BE92Ç955 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ACTUADOR TÈRMIC REHAU (230V) AMB
MICROINTERRUPTOR AUXILIAR DE FINAL DE CARRERA PER AL CONTROL DE LES
VÀLVULES DELS COLECTORS REHAU I LA POSSIBILITAT DE CONTROL DE LA BOMBA
DE SECUNDARIA AMB EL MICROINTERRUPTOR AUXILIAR. COMPATIBLE AMB TOTS
ELS COLECTORS REHAU PER INSTALACIONS RESIDENCIALS SENSE LA NECESSITAT
DE ADAPTADOR. pOSICIÓ NORMALMENT TANCADA. POTÈNCIA ABSORBIDA: 1.8 W.
MICROINTERRUPTOR AMB CONTACTE NORMALMENT OBERT I CARGA MÀXIMA
APLICABLE DE 700mA. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

30,68000 €

Altres conceptes 2,76000 €

P-226 EE92Ç956 m² Subministrament i co·locació de Panell aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP EVO 60´´ de
EPS-Poliestirè expandit. material de revestiment PS rígid, apte per a morter normal i
autoanivellant amb tipologia constructiva A segons UNE EN1264. Gruix base de 40 mm i
alçada total 60 mm amb 1,33 (m²K) / W de resistència tèrmica efectiva. Declaració de
prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE. Euroclasse E de reacció al foc d'acord A
13501. Distàncies de col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió del panell col·locat 1400 x 800
mm. apte per a tubs Rehau PE-Xa Rautherm 16X1,5 - 16x2,0 - 17x2,0. Incloas mà d'obra,
,itjans i medis auxiliars.

18,10 €

BE92Ç956 m² Subministrament i co·locació de Panell aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP EVO 60´´ de
EPS-Poliestirè expandit. material de revestiment PS rígid, apte per a morter normal i
autoanivellant amb tipologia constructiva A segons UNE EN1264. Gruix base de 40 mm i
alçada total 60 mm amb 1,33 (m²K) / W de resistència tèrmica efectiva. Declaració de
prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE. Euroclasse E de reacció al foc d'acord A
13501. Distàncies de col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió del panell col·locat 1400 x 800
mm. apte per a tubs Rehau PE-Xa Rautherm 16X1,5 - 16x2,0 - 17x2,0. Incloas mà d'obra,
,itjans i medis auxiliars.

15,57000 €

Altres conceptes 2,53000 €

P-227 EE92Ç957 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per
a 10 circuits amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura:
4 A 70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar. Apte per a calefacció i refrescament. El col·lector
polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a
300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula d'esfera de
tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Distància entre
eixos: 214 mm. connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20. Inclòs mà d'obra, materials i
medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

518,78 €

BE92Ç957 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per
a 8 circuits amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4
A 70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar. apte per a calefacció i refrescament. El col·lector
polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a
300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula de esfera
de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. distància
entre eixos: 214 mm. Connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb elstubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20.. Inclòs mà d'obra, materials i
medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

502,06000 €

Altres conceptes 16,72000 €

P-228 EE92Ç958 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per
a 9 circuits amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4
A 70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar. Apte per a calefacció i refrescament. El col·lector
polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a
300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula d'esfera de
tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Distància entre
eixos: 214 mm. connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20. Inclòs mà d'obra, materials i
medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

561,17 €
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BE92Ç958 u Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per a 9 circuits amb diàmetre interior
de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC. Pressió màxima de
treball: 6 bar. Apte per a calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es compon de:
Col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit.
Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per actuador
elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula d'esfera de tall, termòmetres, claus
d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Distància entre eixos: 214 mm.
connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els
tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20., materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament.

543,82000 €

Altres conceptes 17,35000 €

P-229 EE92Ç959 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per
a 8 circuits amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4
A 70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar. apte per a calefacció i refrescament. El col·lector
polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a
300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula de esfera
de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. distància
entre eixos: 214 mm. Connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb elstubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20.. Inclòs mà d'obra, materials i
medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

594,25 €

BE92Ç959 u Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per a 10 circuits amb diàmetre interior
de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC. Pressió màxima de
treball: 6 bar. Apte per a calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es compon de:
Col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit.
Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per actuador
elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula d'esfera de tall, termòmetres, claus
d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Distància entre eixos: 214 mm.
connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els
tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20., materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament.

576,41000 €

Altres conceptes 17,84000 €

P-230 EE92Ç960 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per
a 8 circuits amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4
A 70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar. apte per a calefacció i refrescament. El col·lector
polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a
300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i
preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula de esfera
de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. distància
entre eixos: 214 mm. Connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb elstubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20.. Inclòs mà d'obra, materials i
medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

879,53 €

BE92Ç960 u Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per a 14 circuits amb diàmetre interior
de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC. Pressió màxima de
treball: 6 bar. Apte per a calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es compon de:
Col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit.
Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per actuador
elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula d'esfera de tall, termòmetres, claus
d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. Distància entre eixos: 214 mm.
connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els
tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20., materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament.

857,48000 €

Altres conceptes 22,05000 €

P-231 EE92Ç971 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI REHAU UP-I 7PER A COLECTORS
REHAU PER A INSTALACIÓ EMPOTRADA. REGULABLE EN ALTURA I PROFUNDITAT.
MATERIAL ACER GALVANITZAT AMB PART FRONTAL LACADA AMB COLOR BLANC.
COMPOST DE: PLANTILLA PER INSTALACIÓ, FIXACIÓ PER AL COLECTOR
REGULABLE A ALTURA I AMPLADA, PERFIL DE ACABAT PER AL PAVIMENT I MARC
AMB PORTA ENRASADA I TANCAT. AMPLADA 700x ALTURA 750-850 x PROFUNDITAT
110-160 mm. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

180,93 €
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BE92Ç971 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI REHAU UP-I 7PER A COLECTORS
REHAU PER A INSTALACIÓ EMPOTRADA. REGULABLE EN ALTURA I PROFUNDITAT.
MATERIAL ACER GALVANITZAT AMB PART FRONTAL LACADA AMB COLOR BLANC.
COMPOST DE: PLANTILLA PER INSTALACIÓ, FIXACIÓ PER AL COLECTOR
REGULABLE A ALTURA I AMPLADA, PERFIL DE ACABAT PER AL PAVIMENT I MARC
AMB PORTA ENRASADA I TANCAT. AMPLADA 700 x ALTURA 750-850 x PROFUNDITAT
110-160 mm. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

169,20000 €

Altres conceptes 11,73000 €

P-232 EE92Ç972 u Submiinistrament i col·locació dePont REHAU per panell de nopas, per a la fixació addicional
dels tubs Rehau PE-Xa Rautherm S als panells aïllants amb nopas, en traçats en diagonal,
corbes i a 45º respecte a la direcció principal de traçat. Material: PE. color negre. Inclòs mà
d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

0,67 €

BE92Ç972 u Pont REHAU per panell de nopas, per a la fixació addicional dels tubs Rehau PE-Xa
Rautherm S als panells aïllants amb nopas, en traçats en diagonal, corbes i a 45º respecte a
la direcció principal de traçat. Material: PE. color negre. Inclòs materials i medis auxiliars.
totalment instal·lat i en funcionament.

0,21000 €

Altres conceptes 0,46000 €

P-233 EE92Ç973 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC BUS Manager REHAU HC Bus MANAGER.
Component del sistema de regulació REHAU RAUMATIC HC Bus, encarregat de la gestió i
control d'instal·lacions de calefacció i refrescament per superfícies radiants mitjançant
líniaBus. Regulador electrònic amb 8 entrades analògiques, 2 sortides analògiques, 2
entrades digitals, 7 sortides de relé,
display integrat i línia de bus integrada. Programari REHAU amb les principals funcionalitats
següents:
- Funcionament amb commutació automàtica o manual entre les maneres Calefacció, Neutre
iRefrescament.
- Control d'1 temperatura d'impulsió.
- Control de fins a 4 temperatures d'impulsió addicionals per mitjà de 4 mòduls d'expansió
HC BusManager.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 50 unitats HC Bus Room Unit.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 15 Mòduls d'expansió HC Bus Manager.
- Control de fins a 10 deshumidificadors.
- Control de fins a 30 fan coils.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 9 HC Bus Manager actuant com Esclaus.
- Comunicació amb sistemes domòtics o navegador web, mitjançant targetes de
comunicació opcionals. Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de
consum màxim: 8 VA.Muntatge DIN segons les normes DIN 43880 i UNE 21822.Grau de
protecció: IP20, IP40 només per la part anterior.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

715,20 €

BE92Ç973 u REHAU HC BUS Manager REHAU HC Bus MANAGER. Component del sistema de regulació
REHAU RAUMATIC HC Bus, encarregat de la gestió i control d'instal·lacions de calefacció i
refrescament per superfícies radiants mitjançant líniaBus. Regulador electrònic amb 8
entrades analògiques, 2 sortides analògiques, 2 entrades digitals, 7 sortides de relé,
display integrat i línia de bus integrada. Programari REHAU amb les principals funcionalitats
següents:
- Funcionament amb commutació automàtica o manual entre les maneres Calefacció, Neutre
iRefrescament.
- Control d'1 temperatura d'impulsió.
- Control de fins a 4 temperatures d'impulsió addicionals per mitjà de 4 mòduls d'expansió HC
BusManager.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 50 unitats HC Bus Room Unit.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 15 Mòduls d'expansió HC Bus Manager.
- Control de fins a 10 deshumidificadors.
- Control de fins a 30 fan coils.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 9 HC Bus Manager actuant com Esclaus.
- Comunicació amb sistemes domòtics o navegador web, mitjançant targetes de comunicació
opcionals. Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de consum
màxim: 8 VA.Muntatge DIN segons les normes DIN 43880 i UNE 21822.Grau de protecció:
IP20, IP40 només per la part anterior.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

682,00000 €

Altres conceptes 33,20000 €
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P-234 EE92Ç974 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC Bus Mòdul d'Expansió. Component del sistema
de regulació REHAU RAUMATIC HC Bus, per a l'ampliació de les entrades / sortides de l'HC
Bus Manager. Disposa de 4 entrades analògiques, 4 entrades digitals, 4 sortides de relé i 1
sortida analògica. Comunicació mitjançant la línia bus amb les HC Bus Room Unit i l'HC Bus
Manager. El Mòdul d'Expansió pot funcionar com:
- Mòdul d'Expansió-V pel control de: les vàlvules de regulació en els col·lectors, els fan coils
i els deshumidificadors.
- Mòdul d'Expansió-FT per al control d'una temperatura d'impulsió addicional.
Amb un regulador HC Bus Manager poden utilitzar fins a 15 Mòduls d'Expansió.
Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de consum màxim: 6 VA.
Muntatge DIN segons les normes DIN 43880 i UNE 21822. Possibilitat de muntatge en
l'armari del col·lector. Grau de protecció: IP20, IP40 només per la part anterior
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

294,74 €

BE92Ç974 u REHAU HC Bus Mòdul d'Expansió. Component del sistema de regulació REHAU RAUMATIC
HC Bus, per a l'ampliació de les entrades / sortides de l'HC Bus Manager. Disposa de 4
entrades analògiques, 4 entrades digitals, 4 sortides de relé i 1 sortida analògica.
Comunicació mitjançant la línia bus amb les HC Bus Room Unit i l'HC Bus Manager. El Mòdul
d'Expansió pot funcionar com:
- Mòdul d'Expansió-V pel control de: les vàlvules de regulació en els col·lectors, els fan coils i
els deshumidificadors.
- Mòdul d'Expansió-FT per al control d'una temperatura d'impulsió addicional.
Amb un regulador HC Bus Manager poden utilitzar fins a 15 Mòduls d'Expansió.
Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de consum màxim: 6 VA.
Muntatge DIN segons les normes DIN 43880 i UNE 21822. Possibilitat de muntatge en
l'armari del col·lector. Grau de protecció: IP20, IP40 només per la part anterior
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

267,75000 €

Altres conceptes 26,99000 €

P-235 EE92Ç975 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC BUS Room Unit. Component del sistema de
regulació REHAU RAUMATIC HC Bus, per a l'ajust i mesurament de la temperatura i la
humitat. Display retroil·luminat, botó d'ajust del valor de consigna, 4 tecles per: la
commutació de la modalitat de temperatura normal o reduïda, control del fan coil associat,
visualització de la data i hora i commutació a manera apagat. La HC Bus Room Unit pot
associar-se als deshumidificadors per al manteniment de la humitat relativa. La HC Bus
Room Unit es comunica amb el HC BUS Manager a través de la línia bus. Amb un regulador
HC Bus Manager poden utilitzar fins a 50 HC Bus Room Unit. Tensió de funcionament 24
VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de consum màxim: 2 VA.Grau de protecció: IP20.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

230,63 €

BE92Ç975 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC BUS Room Unit. Component del sistema de
regulació REHAU RAUMATIC HC Bus, per a l'ajust i mesurament de la temperatura i la
humitat. Display retroil·luminat, botó d'ajust del valor de consigna, 4 tecles per: la
commutació de la modalitat de temperatura normal o reduïda, control del fan coil associat,
visualització de la data i hora i commutació a manera apagat. La HC Bus Room Unit pot
associar-se als deshumidificadors per al manteniment de la humitat relativa. La HC Bus
Room Unit es comunica amb el HC BUS Manager a través de la línia bus. Amb un regulador
HC Bus Manager poden utilitzar fins a 50 HC Bus Room Unit. Tensió de funcionament 24
VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de consum màxim: 2 VA.Grau de protecció: IP20.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

204,59000 €

Altres conceptes 26,04000 €

P-236 EE92Ç976 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda temperatura exterior AT-HC amb allotjament
inclòs, per per utilitzar en combinació amb la regulació de la sèrie Màster o amb la regulació
REHAU RAUMATIC HC Bus. Sensor de temperatura tipus NTC. Dimensions: 102 x 94 x 40
mm. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

82,80 €

BE92Ç976 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda temperatura exterior AT-HC amb allotjament
inclòs, per per utilitzar en combinació amb la regulació de la sèrie Màster o amb la regulació
REHAU RAUMATIC HC Bus. Sensor de temperatura tipus NTC. Dimensions: 102 x 94 x 40
mm. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

72,52000 €

Altres conceptes 10,28000 €

P-237 EE92Ç977 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda de temperatura d'impulsió i retorn FRT-HC
d'immersió, per per a utilitzar en combinació amb la regulació de la sèrie Màster o amb la
regulació REHAU RAUMATIC HC Bus. Sensor de temperatura tipus NTC. Longitud del cable
1,5 metres. Dimensió del bulb de la sonda: 6 x 52 mm.. Inclòs mà d'obra, materials i medis
auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

29,58 €
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BE92Ç977 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda de temperatura d'impulsió i retorn FRT-HC
d'immersió, per per a utilitzar en combinació amb la regulació de la sèrie Màster o amb la
regulació REHAU RAUMATIC HC Bus. Sensor de temperatura tipus NTC. Longitud del cable
1,5 metres. Dimensió del bulb de la sonda: 6 x 52 mm.. Inclòs mà d'obra, materials i medis
auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

20,09000 €

Altres conceptes 9,49000 €

P-238 EE92Ç978 u Submiinistrament i col·locació de Beina d'immersió IS-HC per sonda REHAU de temperatura
d'impulsió i retorn FRT-HC. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i
en funcionament.

40,90 €

BE92Ç978 u Submiinistrament i col·locació de Beina d'immersió IS-HC per sonda REHAU de temperatura
d'impulsió i retorn FRT-HC. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i
en funcionament.

31,24000 €

Altres conceptes 9,66000 €

P-239 EE92Ç979 u Submiinistrament i col·locació de Transformador de xarxa REHAU 24 V per a centre de
cablejat REHAU Nea H 24 V, centre de cablejat REHAU Nea HC 24 V i tots els components
de regulació REHAU a 24 V. Transformador de seguretat 230 V AC / 24 V AC segons EN
61558, potència 30 VA. Resistència a curtcircuits limitada amb relé de sobretemperatura
integrat. Cable de xarxa amb clavilla modelada, llarg 100 cm, llarg de cable a banda
secundari aproximadament 30 cm aïllat i proveït de terminals. Inclou placa de muntatge per a
la fixació. admet el muntatge sobre perfils omega o mura. Inclòs mà d'obra, materials i medis
auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

84,44 €

BE92Ç979 u Submiinistrament i col·locació de Transformador de xarxa REHAU 24 V per a centre de
cablejat REHAU Nea H 24 V, centre de cablejat REHAU Nea HC 24 V i tots els components
de regulació REHAU a 24 V. Transformador de seguretat 230 V AC / 24 V AC segons EN
61558, potència 30 VA. Resistència a curtcircuits limitada amb relé de sobretemperatura
integrat. Cable de xarxa amb clavilla modelada, llarg 100 cm, llarg de cable a banda
secundari aproximadament 30 cm aïllat i proveït de terminals. Inclou placa de muntatge per a
la fixació. admet el muntatge sobre perfils omega o mura. Inclòs mà d'obra, materials i medis
auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

74,14000 €

Altres conceptes 10,30000 €

P-240 EEH5Ç917 u Subministrament i col·locació d'equip de bomba de calor aigua-aigua marca CLIMAVENETA
o equivalent, model WWR DHW2/B/0121T/ de 35,1kW en fred (7-12ºC) i 40.5kW en calor
(40-45ºC), amb refrigerant R407, amb recuperació de calor total, equipada amb compressor
SCROLL, intercanviador de plaques, tensió de treball 400v/3/50Hz +PE; cables del quadre
elèctric enumerats; amb relé extern de seqüència de fases; magnetotèrmics en les cargues;
targeta sèrie per el protocol CAREL/MODBUS (RS485); senyal auxiliar 4-20 mA; senyal
remota per a Doble Set Point; entrada digital per a habilitar el Command Limit (limitació de
potència); preconfiguració per a placa remota, dissenyada per instal·lacions de geotèrmia.
Equipada amb 1 compresor Scroll, bescanviador de plaques. Incorpora manòmetres de HP i
LP, vàlvula modulant de 3 vies, amortidors de goma, interuptor de flux de l'evaporador, filtre
de 1 1/2´´, dos conjunts de de 2 bombes; un pel costat de recuperació i l'altre pel costat de la
instal·lació, acumulador tèrmic de 200 litres, mà d'obra, bancada, materials, transports i
mesdis auxiliars. Tot segons especificacions tècniques incloses en el projecte executiu.
Totalment instal·lat, i en funcionament, posta en marxa i programat.

11.652,13 €

BEH5Ç917 u Equip de bomba de calor aigua-aigua marca CLIMAVENETA o equivalent, model WWR
DHW2/B/0121T/ de 35,1kW en fred (7-12ºC) i 40.5kW en calor (40-45ºC), amb refrigerant
R407, amb recuperació de calor total, equipada amb compressor SCROLL, intercanviador de
plaques, tensió de treball 400v/3/50Hz +PE; cables del quadre elèctric enumerats; amb relé
extern de seqüència de fases; magnetotèrmics en les cargues; targeta sèrie per el protocol
CAREL/MODBUS (RS485); senyal auxiliar 4-20 mA; senyal remota per a Doble Set Point;
entrada digital per a habilitar el Command Limit (limitació de potència); preconfiguració per a
placa remota, dissenyada per instal·lacions de geotèrmia. Equipada amb 1 compresor Scroll,
bescanviador de plaques. Incorpora manòmetres de HP i LP, vàlvula modulant de 3 vies,
amortidors de goma, interuptor de flux de l'evaporador, filtre de 1 1/2´´, dos conjunts de de 2
bombes; un pel costat de recuperació i l'altre pel costat de la instal·lació, acumulador tèrmic
de 200 litres, mà d'obra, bancada, materials, transports i mesdis auxiliars. Tot segons
especificacions tècniques incloses en el projecte executiu. Totalment instal·lat, i en
funcionament, posta en marxa i programat.

10.737,50000 €

Altres conceptes 914,63000 €
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P-241 EEJ7Ç905 u Subministrament i col·locació de Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie
FCZI-P300 de cabal de 321 m3/h a 60Pa, de potència frigorífica de de 1575W i 2060W en
calor. Amb motor elèctric DC Brushless de última generació de 27W de consum, nominal en
condicions de treball, modulació contínua del 0-100%, i estalvi de fins al 50% respecte als
habituals fan coil on / off. Oscil·lacions reduïdes de temperatura i humitat. Ràpida resposta a
ambients climatitzats i mínim nivell de soroll. Adequar de manera contínua el cabal d'aire a la
càrrega instantània. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria d'intercanvi
tèrmic realitzada en tub de coure i aleta continua d'alumini fixada per expansió mecànica dels
tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a
condicions nominals. Inclou Safata auxiliar de condensats Kit hidràulic de 3 vies VCF2I (230
T / N) per FCZI 300 P Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar
trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purga i de drenatge. Tren
de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales
endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de
condensats de material termoplàstic., col.locat i en funcionament.

524,11 €

BEJ7Ç905 u Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI-P300 de cabal de 321 m3/h a
60Pa, de potència frigorífica de de 1575W i 2060W en calor. Amb motor elèctric DC
Brushless de última generació de 27W de consum, nominal en condicions de treball,
modulació contínua del 0-100%, i estalvi de fins al 50% respecte als habituals fan coil on / off.
Oscil·lacions reduïdes de temperatura i humitat. Ràpida resposta a ambients climatitzats i
mínim nivell de soroll. Adequar de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània.
Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria d'intercanvi tèrmic realitzada en
tub de coure i aleta continua d'alumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada
per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals.
Inclou Safata auxiliar de condensats Kit hidràulic de 3 vies VCF2I (230 T / N) per FCZI 300 P
Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la
connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purga i de drenatge. Tren de ventilació amb
ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per
obtenir un molt baix nivell sonor. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de
material termoplàstic., col.locat i en funcionament.

357,92000 €

Altres conceptes 166,19000 €

P-242 EEJ7Ç906 u Subministrament i col·locació de Unitat de tractament de baixa silueta Airlan, model FPMI
142K, de 969m3/h a 80Pa, de 4581 W de potència frigorífica i 7665 de calorífica amb motor
elèctric DC Brushless de última generació de 290W de consum elèctric, modulació contínua
del 0-100%, i estalvi de fins al 50% respecte als habituals fan coil on / off. Oscil·lacions
reduïdes de temperatura i humitat. Ràpida resposta a ambients climatitzats i mínim nivell de
soroll. Adequar de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània. Panell
autoportant desmuntable amb forats perforats per a muntatge en fals sostre i aïllament
termoacústic intern classe M1. Estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i
resistent a la corrosió. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent
atenuació de la potència irradiada. Ventiladors centrífugs de doble aspiració, pales cap.
Inclou safata de condensats, kit hidràulic de 3 vies, materials, transport,materials i medis
ausiliars. totalemtn col.locat i en funcionament.

1.264,75 €

BEJ7Ç906 u Unitat de tractament de baixa silueta Airlan, model FPMI 142K, de 969m3/h a 80Pa, de 4581
W de potència frigorífica i 7665 de calorífica amb motor elèctric DC Brushless de última
generació de 290W de consum elèctric, modulació contínua del 0-100%, i estalvi de fins al
50% respecte als habituals fan coil on / off. Oscil·lacions reduïdes de temperatura i humitat.
Ràpida resposta a ambients climatitzats i mínim nivell de soroll. Adequar de manera contínua
el cabal d'aire a la càrrega instantània. Panell autoportant desmuntable amb forats perforats
per a muntatge en fals sostre i aïllament termoacústic intern classe M1. Estructura portant de
panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió. El panell sandvitx està farcit de
fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada. Ventiladors centrífugs
de doble aspiració, pales cap. Inclou safata de condensats, kit hidràulic de 3 vies, materials,
transport,materials i medis ausiliars. totalemtn col.locat i en funcionament.

1.087,61000 €

Altres conceptes 177,14000 €

P-243 EEJAÇ909 u Subministrament i col·locació d'Unitat de tractament d'aire marca Airlan model FMA-HP 062,
de 4491 m3/h a 120 Pa, amb bateria de fred de 6.5 kW (7-12ºC). Tot segons especificacions
tècniques adjuntades al projecte executiu. Amb certificació Eurovent, construïda amb perfils
d'alumini i panells sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats
mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament
gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargols
exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de
gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg / m3 polimeritzat en absència de CHFCs,
galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC,
portes frontisses i manetes d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors

10.426,00 €
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metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per
eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la
superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els
manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que
contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis
de direcció i velocitat que pateix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els
components, l'efecte del calaix (Distància a les parets), les politges, el tipus de descàrrega,
etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire
(-400Pa): L1; Fuites d'aire (+ 700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2;
Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava:
14/9/13/10/24/32/38. Inclou bancada, mà d'obra, mitjans, transport i medis auxiliars.
Totalment instal·lat, conectat, comprovat i funcionant.

BEJAÇ909 u Unitat de tractament d'aire marca Airlan model FMA-HP 062, de 4491 m3/h a 120 Pa, amb
bateria de fred de 6.5 kW (7-12ºC). Tot segons especificacions tècniques adjuntades al
projecte executiu. Amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells
sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant
compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran
resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargols exterior i
composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no
decolorable, poliuretà interior de 43 Kg / m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat
zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes frontisses
i manetes d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i
segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per eliminar el bypass,
superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç
de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments,
fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els
efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i
velocitat que pateix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components,
l'efecte del calaix (Distància a les parets), les politges, el tipus de descàrrega, etc. amb la
següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1;
Fuites d'aire (+ 700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic:
TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38.
Inclou bancada, mà d'obra, mitjans, transport i medis auxiliars. Totalment instal·lat, conectat,
comprovat i funcionant

9.819,22000 €

Altres conceptes 606,78000 €

P-244 EEK1Ç807 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
325x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

92,35 €

BEK1Ç807 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
325x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

75,14000 €

Altres conceptes 17,21000 €

P-245 EEK1Ç957 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
825x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

125,47 €

BEK1Ç957 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
825x165 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

107,77000 €

Altres conceptes 17,70000 €

P-246 EEK1Ç960 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
325x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

72,28 €

BEK1Ç960 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
325x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,
amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

55,37000 €

Altres conceptes 16,91000 €

P-247 EEK2Ç906 u Subministrament i col·locació de Reixeta impuls/retorn,alum.lacat, AT-A-825X425/S1. Inclòs
mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

88,89 €
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BEK2Ç906 u Subministrament i col·locació de  Reixeta impuls/retorn,alum.lacat, AT-A-825X425/S1 60,41000 €
Altres conceptes 28,48000 €

P-248 EEK8Ç932 u Subministrament i colocació de difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, amb comporta de regulació i boca de connexió circular
de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1050 mm de llargària, marca TROX
o equivalent, model VSD50-2-M-S-VA 1050. Totalment instal·lat i en funcionament.

292,19 €

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 1,10000 €
BEK8Ç932 u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït amb plènum de connexió circular d'acer

galvanitzat, i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació,
de 1050 mm de llargària, marca TROX o equivalent, model VSD50-2-S-VA 1050.

252,82000 €

Altres conceptes 38,27000 €

P-249 EEKCÇ906 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 250x250 MM, REGULACIO
VOLUMETRICA. MARCA TROX O EQUIVALENT, MODEL RN-100. TOTALMENT
INSTAL·LAT

100,80 €

BEKCÇ906 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 100 MM DE DIAMETRE,
REGULACIO VOLUMETRICA, DUES ALETES OPOSADES. MARCA TROX O
EQUIVALENT, MODEL RN-100.

81,20000 €

Altres conceptes 19,60000 €

P-250 EEKCÇ910 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 250x250 MM, REGULACIO
VOLUMETRICA. MARCA TROX O EQUIVALENT, MODEL EN-250x250. INCORPORA
SERVOMOTOR ELÈCTRIC 0-10V. TOTALMENT INSTAL·LAT

160,89 €

BEKCÇ910 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 250x250, REGULACIO
VOLUMETRICA, DUES ALETES OPOSADES. MARCA TROX O EQUIVALENT, MODEL
en-250x250

140,40000 €

Altres conceptes 20,49000 €

P-251 EEKEÇ903 u Subministrament i col·locació deboca de ventilació LVS-125 R8 de trox o equivalent.
Totalment instal·lada i col·locada.

33,02 €

BEYKE000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tobera modular d'alta inducció, muntada
suspesa al sostre

0,38000 €

BEKEÇ903 u Boca de ventilació LVS-125 18,57000 €
Altres conceptes 14,07000 €

P-252 EEKEÇ921 u Subministrament i col·locació de tobera direccionable d'alta inducció model DUE-S-L-125/S1
de trox o equivalent. Totalment instal·lada i col·locada.

127,58 €

BEKEÇ921 u Tobera DUE-V-R-125/S1 111,73000 €
BEYKE000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tobera modular d'alta inducció, muntada

suspesa al sostre
0,38000 €

Altres conceptes 15,47000 €

P-253 EEKEÇ922 u Subministrament i col·locació de tobera direccionable d'alta inducció model DUE-S-L-160/S1
de trox o equivalent. Totalment instal·lada i col·locada.

138,61 €

BEKEÇ922 u Tobera DUE-V-R-160/S1 122,60000 €
BEYKE000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tobera modular d'alta inducció, muntada

suspesa al sostre
0,38000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-254 EEKNÇ912 U Subministrament i col·locació de reixa de intempèrie de construcció de lames d'acer
galvanitzat, marc frontal per subjecció. Marca trox o semblant mod.AWG-385x330 o similar.
Totalment instal·lada. Inclòs marc, muntatge i auxiliars.

129,20 €

BEKNÇ912 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC
FRONTAL PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT MOD.WG-1385X660.

113,71000 €
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Altres conceptes 15,49000 €

P-255 EEKNÇ920 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC
FRONTAL PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT MOD.WG-1185X660.

329,91 €

BEKNÇ920 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC
FRONTAL PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT MOD.WG-1185X660.

311,45000 €

Altres conceptes 18,46000 €

P-256 EEKNÇ921 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC
FRONTAL PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT MOD.WG-985X495.

183,40 €

BEKNÇ921 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC
FRONTAL PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT MOD.WG-985X495 O SIMILAR.

167,11000 €

Altres conceptes 16,29000 €

P-257 EEKPÇ902 m² Sacs intumescents per a sectorització d'incendis de passos d'instal·lacions 39,62 €

BEKPÇ902 m² Conjunt de sacs intumiscents. 11,87000 €
Altres conceptes 27,75000 €

P-258 EEKPÇ913 u Submnistrament i col·locació de comporta tallafoc per instal·lar en conducte circular de 400
mm de diàmetre. EIS 120. Amb tancament per fusible tèrmic a 72ºC, amb junta intumescent
per impedir la propagació del fum. Construida en acer galvanitzat i material refractari.Model
FKAR-EU400, marca TROX o equivalent. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lat.

215,04 €

BEKPÇ913 u comporta tallafoc per instal·lar en conducte circular de 400 mm de diàmetre. EIS 120. Amb
tancament per fusible tèrmic a 72ºC, amb junta intumescent per impedir la propagació del
fum. Construida en acer galvanitzat i material refractari.Model FKAR-EU400, marca TROX o
equivalent

184,70000 €

Altres conceptes 30,34000 €

P-259 EEKPÇ914 u Submnistrament i col·locació de comporta tallafoc per instal·lar en conducte rectangular de
450x450 mm. EIS 120. Amb tancament per fusible tèrmic a 72ºC, amb junta intumescent per
impedir la propagació del fum. Construida en acer galvanitzat i material refractari. Marca
TROX o equivalent, model EKA-EU 450x450. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lat.

290,22 €

BEKPÇ914 u comporta tallafoc per instal·lar en conducte rectangular de 450x450 mm. EIS 120. Amb
tancament per fusible tèrmic a 72ºC, amb junta intumescent per impedir la propagació del
fum. Construida en acer galvanitzat i material refractari. Marca TROX o equivalent, model
EKA-EU 450x450.

258,77000 €

Altres conceptes 31,45000 €

P-260 EEKQÇ926 u Subministrament i col·locació de comporta de regulació d'aire de planxa d´acer galvanitzat de
800 mm d´amplària i 300 mm d´alçària motoritzada amb servomotor a 220V/50Hz, marca
TROX o equivalent, model TVJ 800x300EASY. totalment col.locada i en funcionament. inclou
materials i medis auxiliars.

509,42 €

BEKQÇ926 u comporta de regulació d'aire de planxa d´acer galvanitzat de 800 mm d´amplària i 300 mm
d´alçària motoritzada amb servomotor a 220V/50Hz, marca TROX o equivalent, model TVJ
800x300EASY. totalment col.locada i en funcionament. inclou materials i medis auxiliars.

483,78000 €

Altres conceptes 25,64000 €

P-261 EEKQÇ932 u Subministrament i col·locació de comporta d'aire de planxa d´acer galvanitzat de 1000 mm
d´amplària i 11700 mm d´alçària motoritzada amb servomotor a 24 Vdc, marca TROX o
equivalent, model JZ-S/1000x1170/Z45. totalment col.locada i en funcionament. inclou
materials i medis auxiliars.

459,24 €

BEKQÇ932 u comporta d'aire de planxa d´acer galvanitzat de 1000 mm d´amplària i 11700 mm d´alçària
motoritzada amb servomotor a 24 Vdc, marca TROX o equivalent, model
JZ-S/1000x1170/Z45. totalment col.locada i en funcionament. inclou materials i medis
auxiliars.

434,35000 €

Altres conceptes 24,89000 €
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P-262 EEM3Ç903 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 90 m3/h i 75 Pa de pressió
total. Potència motor 39 W, protecció IP-44. Model TD-250/100 ECOWATT marca Soler &
Palau o equivalent. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en
funcionament.

156,89 €

BEM3Ç903 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 100 m3/h i 75 Pa de pressió
total. Potència motor 35 W, protecció IP-44. Model TD-250/100 marca Soler & Palau o
equivalent. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en
funcionament.

140,99000 €

Altres conceptes 15,90000 €

P-263 EEM3Ç910 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 580 m3/h de caudal amb
descarrega lliure. Potència motor 50 W, protecció IP-44. Model TD-500/150 ECOWATT.
Marca Soler & Palau o equivalent. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lat i en funcionament.

174,96 €

BEM3Ç910 u Ventilador-extractor en linia TD-500/160 158,79000 €
Altres conceptes 16,17000 €

P-264 EEM3Ç961 u Subministrament i col·locació d'extractor en línia, monofàsic per a 230 V, 400 m3/h de cabal
màxim d'aire a 60 Pa, marca S&P o equivalent, model TDx2-350/125 col.locat en conducte.
Totalment instal·lat i en funcionament.

1.063,85 €

BEM3Ç050 u Subministrament i col·locació d'extractor en línia, monofàsic per a 230 V, 400 m3/h de cabal
màxim d'aire a 60 Pa, marca S&P o equivalent, model TDx2-400/125 col.locat en conducte.
Totalment instal·lat i en funcionament.

272,89000 €

BEM3Ç962 u Extractor centrífug, trifasic per a 230 V, 540 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat en conducte 684,70000 €
Altres conceptes 106,26000 €

P-265 EEU4U015 u dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 3/4' de D, col·locat roscat

78,97 €

BEU4U015 u Dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 3/4' de D

66,49000 €

Altres conceptes 12,48000 €

P-266 EEU4U020 u dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 3/4' de D, col·locat roscat

114,28 €

BEU4U020 u Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 3/4' de D

101,10000 €

Altres conceptes 13,18000 €

P-267 EEU4U030 u dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D, col·locat roscat

349,64 €

BEU4U030 u Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D

321,84000 €

Altres conceptes 27,80000 €

P-268 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

18,39 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4'
de D

11,93000 €

Altres conceptes 6,46000 €

P-269 EEU7U001 u Canal aïllant de PVC , amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x 90 mm, amb 3
compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, muntada sobre paraments

43,85 €

BEU7U001 u Termohidròmetre per a una pressió de 0 a 10 bar i una temperatura de 0 a 120 °C, d'esfera
de 80 mm diàmetre i 1/2' de diàmetre de rosca

37,02000 €

Altres conceptes 6,83000 €

P-270 EEUEÇ902 u Subministrament i realització de pou per a disipació d'energia geotermica provinent del líquid
caloportador de la bomba de calor aigua-aigua. El pou consta d'una profunditat de 100
metres i 25 cm de diàmetre. Inclou dues sondes de tub de PEHD PN20 de diàmetre 32,un

4.351,58 €
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tub de plenat de la mateixa distància que el pou i accessoris. Preparat per un terreny de
duresa mitja. Inclou equips auxiliars, barrena, transport, encamisat, replenat amb morter
tèrmic i gestió residus extracció. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment
completat i en funcionant.

BEUEÇ902 u Subministrament i realització de pou per a disipació d'energia geotermica provinent del líquid
caloportador de la bomba de calor aigua-aigua. El pou consta d'una profunditat de 100
metres i 25 cm de diàmetre. Inclou dues sondes de tub de PEHD PN20 de diàmetre 32,un
tub de plenat de la mateixa distància que el pou i accessoris. Preparat per un terreny de
duresa mitja. Inclou equips auxiliars, barrena, transport, encamisat, replenat amb morter
tèrmic i gestió residus extracció. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars.

4.106,19000 €

Altres conceptes 245,39000 €

P-271 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

91,15 €

BEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge 62,22000 €
Altres conceptes 28,93000 €

P-272 EEV23A00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

362,39 €

BEV23A00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge 329,45000 €
Altres conceptes 32,94000 €

P-273 EEV23C00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada

428,48 €

BEV23C00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de muntatge 394,56000 €
Altres conceptes 33,92000 €

P-274 EEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 362,98 €

BEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge 330,03000 €
Altres conceptes 32,95000 €

P-275 EEV26E2V u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3
velocitats, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

118,16 €

BEV26E2V u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3
velocitats, amb accessoris de muntatge

88,83000 €

Altres conceptes 29,33000 €

P-276 EEV28030 u Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat 208,46 €

BEV28030 u Presòstat per a liquids, amb accessoris de muntatge 159,40000 €
Altres conceptes 49,06000 €

P-277 EEV2B000 u Termòstat limitador de temperatura de fums, rearmament manual, muntat i connectat 161,35 €

BEV2B000 u Termòstat limitador de temperatura de fums, rearmament manual, amb accessoris de
muntatge

131,38000 €

Altres conceptes 29,97000 €

P-278 EEV2Ç010 u Sonda nivell lumínic, sensibilitat 5 a 1000 lux, cobertura 360º, sortida 0..10V, encastat a cel
ras

63,13 €

BEV2Ç010 u Sonda nivell lumínic, sensibilitat 5 a 1000 lux, cobertura 360º, sortida 0..10V per encastar. 57,73000 €
Altres conceptes 5,40000 €

P-279 EEVG2B61 u Comptador calor.hidrodin.Q=6,0m3/h,PN=16bar,DN=25mm,T.màx=90°C,a/sonda
temp.,muntat

497,58 €

BEVG2B61 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos
d'1'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda
de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria

483,09000 €
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EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de
liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a
muntatge vertical u horitzontal

Altres conceptes 14,49000 €

P-280 EEVZÇ642 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 100002, 5x100381, 100124, 200035 i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa. Totalment instal·lat i
funcionant.

3.826,19 €

BEVZÇ642 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 100002, 5x100381, 100124, 200035 i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa.

3.543,15000 €

Altres conceptes 283,04000 €

P-281 EEVZÇ652 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 100002, 100124, 200035 i elements de protecció. Totalment
cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa. Totalment instal·lat i funcionant.

3.147,44 €

BEVZÇ652 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 100002, 100124, 200035 i elements de protecció. Totalment
cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa.

2.647,93000 €

Altres conceptes 499,51000 €

P-282 EEVZÇ662 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 100002, 2x100381, 200035 i elements de protecció. Totalment
cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa. Totalment instal·lat i funcionant.

3.334,67 €

BEVZÇ662 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 100002, 2x100381, 200035 i elements de protecció. Totalment
cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa

2.832,39000 €

Altres conceptes 502,28000 €

P-283 EEVZÇA83 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 200035 i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. Inclou
programació i posada en marxa. Totalment instal·lat i funcionant.

1.515,74 €

BEVZÇA83 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie
Mini Server refs 100001, 200035 i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. Inclou
programació i posada en marxa.

1.266,84000 €

Altres conceptes 248,90000 €

P-284 EF11H711 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

21,74 €

B0A71G00 u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,14400 €
BF11H700 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca

(diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255
7,93560 €

BFW11710 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a roscar 1,07400 €
BFY11710 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, roscat 0,31000 €

Altres conceptes 12,27640 €

P-285 EF11H911 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

35,94 €
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BFY11910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, roscat 0,50500 €
BF11H900 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca

(diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255
12,68880 €

BFW11910 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a roscar 2,20950 €
B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,23490 €

Altres conceptes 20,30180 €

P-286 EF11HE21 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

80,24 €

BF11HE00 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

39,46380 €

BFY11E20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, soldat 0,71000 €
BFW11E20 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, per a soldar 4,45200 €
B0A71Q00 u Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior 0,45220 €

Altres conceptes 35,16200 €

P-287 EF15HG02 m Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer P235TR1, de 8´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200 mm) , amb un gruix del tub de
6,3 mm segons norma UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat, amb grau de
dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores

137,32 €

BF15HG00 m Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer P235TR1, de 8´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200 mm) , amb un gruix del tub de
6,3 mm segons norma UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat

56,30000 €

BFW15G00 u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat de 8 ´´ de diàmetre, amb extrems
ranurats i acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

35,61800 €

B0A76G31 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 8´´ ´´, inclosa vareta de
suspensió i tac per fixació

2,60500 €

Altres conceptes 42,79700 €

P-288 EF52B5B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, de 1.5 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

17,17 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,12900 €
BF52B500 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.5 mm, segons la

norma UNE-EN 1057
9,50640 €

BFW52BB0 u Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,45750 €
BFY5AB00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre

nominal, per a soldar per capilaritat
0,16000 €

Altres conceptes 6,91710 €

P-289 EF52D5B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, de 1.5 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

24,66 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,21330 €
BFW52DB0 u Accessori per a tub de coure 54 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,71250 €
BFY5AD00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 54 mm de diàmetre

nominal, per a soldar per capilaritat
0,31000 €

BF52D500 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.5 mm, segons la
norma UNE-EN 1057

14,77980 €

Altres conceptes 8,64440 €
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P-290 EFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

10,73 €

BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,04000 €

BFB17400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,65280 €

BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,72800 €

Altres conceptes 8,30920 €

P-291 EFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

5,24 €

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,56100 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

0,97500 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,77400 €
BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm

de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
0,09000 €

Altres conceptes 2,84000 €

P-292 EFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

4,92 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,09000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

0,97500 €

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,56100 €

Altres conceptes 3,29400 €

P-293 EFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

6,03 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,51600 €
BFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie

5 segons UNE-EN ISO 15875-2
1,71360 €

BFWB5605 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

1,11600 €

BFYB5605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,10000 €

Altres conceptes 2,58440 €

P-294 EFB4CB51 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

8,14 €

BFB4CB51 m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2

2,78460 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,63800 €
BFWB5705 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,

per a connectar a pressió
1,72800 €
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BFYB5705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,15000 €

Altres conceptes 2,83940 €

P-295 EFB4ED51 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

10,41 €

BFWB5805 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

2,42700 €

BFYB5805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,23000 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,71100 €
BFB4ED51 m Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie

5 segons UNE-EN ISO 15875-2
4,17180 €

Altres conceptes 2,87020 €

P-296 EFC13A22 m Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

3,45 €

BFWC1320 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar 0,23100 €
BFC13A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2,5 segons

UNE-EN ISO 15874-2
0,54060 €

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,31250 €
BFYC1320 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de

diàmetre, soldat
0,05000 €

Altres conceptes 2,31590 €

P-297 EFC14A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3,80 €

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,25500 €
BFC14A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons

UNE-EN ISO 15874-2
0,64260 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,29700 €
BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de

diàmetre, soldat
0,06000 €

Altres conceptes 2,54540 €

P-298 EFC15A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,60 €

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, soldat

0,11000 €

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,29700 €
BFC15A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons

UNE-EN ISO 15874-2
1,07100 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,33600 €
Altres conceptes 2,78600 €

P-299 EFC16A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,11 €

BFC16A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2

1,75440 €

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 0,52200 €
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BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,16000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,40850 €
Altres conceptes 3,26510 €

P-300 EFC17A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8,20 €

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, soldat

0,23000 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,49300 €
BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 1,14000 €
BFC17A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons

UNE-EN ISO 15874-2
2,81520 €

Altres conceptes 3,52180 €

P-301 EFC18A22 m Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

10,90 €

BFWC1820 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 1,83000 €
BFYC1820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de

diàmetre, soldat
0,29000 €

BFC18A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2

4,43700 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,55300 €
Altres conceptes 3,79000 €

P-302 EFC19A22 m Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

13,71 €

BFYC1920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de
diàmetre, soldat

0,36000 €

BFWC1920 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar 2,52300 €
B0A72K00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior 0,26400 €
BFC19A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2,5 segons

UNE-EN ISO 15874-2
5,83440 €

Altres conceptes 4,72860 €

P-303 EFC1AA22 m Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

20,06 €

BFC1AA00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2

8,83320 €

B0A72L00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior 0,90000 €
BFWC1A20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar 2,81700 €
BFYC1A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de

diàmetre, soldat
0,42000 €

Altres conceptes 7,08980 €

P-304 EFQ3247L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

4,93 €

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

0,05000 €



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 57

BFQ3247A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,73440 €

Altres conceptes 4,14560 €

P-305 EFQ3249L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

5,67 €

BFQ3249A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,00980 €

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

0,05000 €

Altres conceptes 4,61020 €

P-306 EFQ328BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

8,49 €

BFQ328BA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

3,26400 €

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

0,12000 €

Altres conceptes 5,10600 €

P-307 EFQ328CL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

9,26 €

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

0,12000 €

BFQ328CA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

4,01880 €

Altres conceptes 5,12120 €

P-308 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,74 €

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

0,15000 €

BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,41740 €

Altres conceptes 4,17260 €

P-309 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,78 €

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,44800 €
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BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,15000 €

Altres conceptes 4,18200 €

P-310 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

7,73 €

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

0,15000 €

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

2,93760 €

Altres conceptes 4,64240 €

P-311 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

9,35 €

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

4,02900 €

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

0,20000 €

Altres conceptes 5,12100 €

P-312 EFQ33CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

10,12 €

BFQ33CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,78380 €

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

0,20000 €

Altres conceptes 5,13620 €

P-313 EFQ33CEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

11,38 €

BFQ33CEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

5,57940 €

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

0,20000 €

Altres conceptes 5,60060 €

P-314 EFQ33CGL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

12,63 €

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

0,20000 €

BFQ33CGA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

6,35460 €
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Altres conceptes 6,07540 €

P-315 EFQ33EBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

12,60 €

BFQ33EBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

7,18080 €

BFYQ3090 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
40 mm de gruix

0,25000 €

Altres conceptes 5,16920 €

P-316 EFQ33ECL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

13,10 €

BFYQ3090 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
40 mm de gruix

0,25000 €

BFQ33ECA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

7,67040 €

Altres conceptes 5,17960 €

P-317 EFQ33EEL m Llum d'emergència permanent marca Daisalux, model Sol o equvalent, amb làmpada led,
amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
circular amb difusor i cos de policarbonat, per encastar.

15,39 €

BFQ33EEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

9,47580 €

BFYQ3090 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
40 mm de gruix

0,25000 €

Altres conceptes 5,66420 €

P-318 EFR11611 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

11,06 €

BFYR1161 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,35000 €

BFWR1161 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,81150 €

BFR11610 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

3,84540 €

Altres conceptes 6,05310 €

P-319 EFR11711 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L PERFIL REHAU PER A JUNTES DE
DELITACIÓ . INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

15,50 €

BFYR1171 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,37000 €

BFR11710 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

8,16000 €

BFWR1171 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,85050 €

Altres conceptes 6,11950 €
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P-320 EFR11811 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

16,45 €

BFWR1181 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,91350 €

BFYR1181 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,39000 €

BFR11810 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

9,01680 €

Altres conceptes 6,12970 €

P-321 EG11ED82 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , en format modular , de
250 A, segons esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

354,49 €

BG11ED60 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , en format modular , de
250 A, segons esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09

285,58000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 11,87000 €
Altres conceptes 57,04000 €

P-322 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

12,69 €

BG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

2,62000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €
Altres conceptes 9,75000 €

P-323 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

12,01 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €
BG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per

a muntar superficialment
2,90000 €

Altres conceptes 8,79000 €

P-324 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

23,94 €

BG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a muntar superficialment

8,12000 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €
Altres conceptes 15,50000 €

P-325 EG1PÇ093 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric de
Quadre General de Distribució, Embolcall metàlica tipus Prisma G, amb portes amb clau.
Inclos maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada un dels circuits i
perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials i magnetotèrmics.
Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament
pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a
la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en
funcionament.

3.960,71 €

BGW1Ç001 U Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics. 34,56000 €
BG1PÇ093 U Quadre metàl·lic i proteccions de Merlin Gerin o equivalent, segons esquema elèctric de

Quadre General de Distribucions Embolcall prisma G. Inclosa maniobra de contactors,
senyalització de funcionament de cada un dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells.
Inclos contacte d'estat als diferencials. Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el
cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit

3.540,98000 €
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que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de
posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra.

Altres conceptes 385,17000 €

P-326 EG1PÇ094 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric,
Embolcall prisma G. Inclos maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada
un dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials.
Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament
pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a
la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en
funcionament.

2.105,19 €

BG1PÇ094 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric.
Embolcall prisma G. Inclosa maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada
un dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials.
Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament
pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a
la xarxa de terra.

1.712,88000 €

BGW1Ç001 U Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics. 34,56000 €
Altres conceptes 357,75000 €

P-327 EG1PÇ095 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric,
Embolcall prisma G. Inclos conmutador de xarxes, maniobra de contactors, senyalització de
funcionament de cada un dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte
d'estat als diferencials. Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el
qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany.
L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra
perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
Totalment muntat i en funcionament.

859,35 €

BG1PÇ095 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric.
Embolcall prisma G. Inclosa maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada
un dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials.
Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament
pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a
la xarxa de terra.

485,45000 €

BGW1Ç001 U Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics. 34,56000 €
Altres conceptes 339,34000 €

P-328 EG1PÇ096 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric,
Embolcall prisma G. Inclos conmutador de xarxes, maniobra de contactors, senyalització de
funcionament de cada un dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte
d'estat als diferencials. Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el
qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany.
L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra
perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
Totalment muntat i en funcionament.

1.005,92 €

BGW1Ç001 U Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics. 34,56000 €
BG1PÇ096 U Quadre metàl·lic i proteccions de Merlin Gerin o equivalent, segons esquema elèctric.

Embolcall prisma G. Inclosa maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada
un dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials.
Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament
pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a
la xarxa de terra.

629,85000 €

Altres conceptes 341,51000 €

P-329 EG1PÇ097 U Quadre amb interruptors per a enceses segons planols i esquemes. Inclòs mà d'obra,
materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.

472,98 €
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BG1PÇ097 U Quadre amb interruptors per a enceses segons planols i esquemes. 425,16000 €
Altres conceptes 47,82000 €

P-330 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de
tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

503,18 €

BG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A),
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial

433,58000 €

Altres conceptes 69,60000 €

P-331 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,56 €

BG21H710 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

2,57040 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
Altres conceptes 1,84960 €

P-332 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

7,48 €

BG21H910 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

5,29380 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
Altres conceptes 2,04620 €

P-333 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,44 €

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

0,68340 €

Altres conceptes 0,75660 €

P-334 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,14 €

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

1,36680 €

Altres conceptes 0,77320 €

P-335 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,08 €
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BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,11180 €

Altres conceptes 0,96820 €

P-336 EG2A5511 m Termohidròmetre per a una pressió de 0 a 10 bar i una temperatura de 0 a 120 °C, d'esfera
de 80 mm diàmetre i 1/2' de diàmetre de rosca, col·locat roscat

10,17 €

BGW2A200 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm 0,38000 €
BG2A3DH5 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x90 mm, amb 3

compartiments com a màxim, de color blanc
6,90540 €

Altres conceptes 2,88460 €

P-337 EG2C1E12 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, muntada sobre suports
horitzontals

18,56 €

BGW2108D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm
d'alçària i 100 mm d'amplària

1,13000 €

BGY210D1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 100 mm d'amplària,
per a instal·lació sobre suports horitzontals

2,77000 €

BG2C10E0 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm 9,13920 €
Altres conceptes 5,52080 €

P-338 EG2C3G22 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments, muntada sobre
suports horitzontals

65,23 €

BGY230F1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de
200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

10,37000 €

BG2C30G0 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm 32,00760 €
BG2Z4800 m Perfil separador per a safata aïllant sense halògens, de 60 mm d'alçària 11,77080 €
BGW2308F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense

halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària
3,97000 €

Altres conceptes 7,11160 €

P-339 EG2DF6D7 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

24,70 €

BGY2ABD1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,10000 €

BG2ZBAD0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària 8,94000 €
BG2DF6D0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm 6,37000 €

Altres conceptes 6,29000 €

P-340 EG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,17 €

BG312130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

0,53040 €

Altres conceptes 0,63960 €

P-341 EG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,58 €

BG312150 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,88740 €

Altres conceptes 1,69260 €
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P-342 EG3121A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

8,01 €

BG3121A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

5,20200 €

Altres conceptes 2,80800 €

P-343 EG3121B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

11,49 €

BG3121B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

7,58880 €

Altres conceptes 3,90120 €

P-344 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,50 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,85680 €

Altres conceptes 0,64320 €

P-345 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,83 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,18320 €

Altres conceptes 0,64680 €

P-346 EG312344 m Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de
16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V,
acoblat a la vàlvula

2,33 €

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

1,67280 €

Altres conceptes 0,65720 €

P-347 EG312384 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

12,76 €

BG312380 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

10,49580 €

Altres conceptes 2,26420 €

P-348 EG312634 m Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

2,46 €

BG312630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

1,80540 €

Altres conceptes 0,65460 €

P-349 EG312644 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

3,30 €

BG312640 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

2,63160 €
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Altres conceptes 0,66840 €

P-350 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,43 €

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

3,69240 €

Altres conceptes 1,73760 €

P-351 EG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,27 €

BG312660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

5,50800 €

Altres conceptes 1,76200 €

P-352 EG312674 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

10,54 €

BG312670 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

8,31300 €

Altres conceptes 2,22700 €

P-353 EG312684 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

14,84 €

BG312680 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

12,54600 €

Altres conceptes 2,29400 €

P-354 EG312694 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

23,71 €

BG312690 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

20,66520 €

Altres conceptes 3,04480 €

P-355 EG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,85 €

BG32B120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,21420 €

Altres conceptes 0,63580 €

P-356 EG32B134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,97 €

BG32B130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,33660 €

Altres conceptes 0,63340 €

P-357 EG32B144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

1,15 €
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BG32B140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,51000 €

Altres conceptes 0,64000 €

P-358 EG32B154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

2,42 €

BG32B150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,72420 €

Altres conceptes 1,69580 €

P-359 EG380A02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment 9,50 €

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,85640 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

Altres conceptes 7,31360 €

P-360 EG513160 u Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en
carril DIN, col·locat

129,47 €

BG513160 u Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en
carril DIN

112,57000 €

Altres conceptes 16,90000 €

P-361 EG52ÇX02 Ud Analizador de redes eléctricas trifásicas CIRCUITOR CVM MINI-MC-ITF-RS485-C2,
totalmente instalado y provado. Contiene Trafos MC3-63.

364,77 €

BG52ÇX01 Ud Analizador de redes eléctricas trifásicas CIRCUITOR tipo CVM MINI-MC-ITF-RS485-C2:
Analizador de redes eléctricas trifásicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en
carril DIN, de muy reducido tamaño, con medidas en 4 cuadrantes. Otras características son:
Medición de corriente .../5 ó .../1 A ó .../250 mA ó .../333 mV, formato carril DIN de tan solo 3
módulos, montaje en panel 72 x 72 mm con frontal adaptador (M5ZZF1), comunicación
RS-485 (Modbus/RTU), dispone de dos salidas de transistor (programables), con tecnología
ITF: protección de aislamiento galvánica, según tipo, selección de parámetros a visualizar ,
selección de página por defecto, alimentación universal (opcional), precintable.

239,27000 €

BG52ÇX02 Ud Transformadores de corriente eficientes trifásicos trafo CIRCUITOR tipo MC3-63: Compatible
con la gama de productos MC de CIRCUTOR: CVM-MINI, CVM-NET, CVM-NET4, CVM-C,
CVM-B, CDP-0, CDP-G. Coriente máxima 63 A, diámetro interior 7,1 mm. Frecuencia 50/60
Hz, tensión de aislamiento 3kVc.a., Corriente térmica de cortocircuito 60 In, corriente
dinámica 2,5 Inth, tensión más elevada para el material 0,72 kVc.a., clase 0,5, clase térmica
B (130ºC), tipo de encapsulado Plástico V0 autoextinguible, factor de seguridad Fs 5 , bornes
secundarios precintables i terminales secundarios IP 20. Norma IEC 60044-1.

76,13000 €

Altres conceptes 49,37000 €

P-362 EG611220 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rodona, amb capacitat per a 2
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, col·locada enrassada amb el paviment

12,74 €

BG611220 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rodona, amb capacitat per a 2
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, inclosos tots els accessoris necessaris
per al muntatge

8,41000 €

Altres conceptes 4,33000 €

P-363 EG61U010 u Caixa de mecanismes, per a vuit elements, preu alt, encastada 5,72 €

BG61U010 u Caixa de mecanismes per a 8 elements, preu alt 4,81000 €
Altres conceptes 0,91000 €

P-364 EG61CSC6L u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic,
de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars ref. 85033-2 de la serie Caixa
modular 85 d'UNEX , muntat superficialment

29,85 €

BG61CSC6L7I u Caixa Unex per a 6 mecanismes en U24X,per a la instal·lació de cablejat estructurat i
electricitat en llocs de treball.
Adaptació batega i frontal a canals i motllures Unex.
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat: mecànica (protecció contra impactes

21,45000 €
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IK07),elèctrica (material aïllant,IP4X) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC).
Llibertat d'elecció: possibilitat d'adaptar i combinar qualsevol mecanisme modular del mercat.
Color neutre i arestes arrodonides,que les fan adaptables a tots els entorns.
Personalització en funció de les necessitats de cada usuari. Facilitat de
muntatge,manipulació i manteniment:
Tapes superior i inferior encaixades a pressió.
Espai per al pas de cables,sense interferir en els mecanismes ni en les connexions.
Possibilitat de precablejat: fixació de la caixa independent de la col·locació de
mecanismes;perforació de la paret i anivellament de la caixa en situació de muntatge.
Adaptador lateral que proporciona separació de corrents a l'entrada de la caixa i garanteix el
grau de protecció elèctrica IP4X.
Entrades de motllures ja mecanitzades: pestanyes retallables que posicionen la caixa., ref.
85033-2 de la serie Caixa modular 85 d'UNEX

Altres conceptes 8,40000 €

P-365 EG621192 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos
definits

9,41 €

BG621192 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a
encastar

3,38000 €

Altres conceptes 6,03000 €

P-366 EG631152 u Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x90 mm, amb 3
compartiments com a màxim, de color blanc

9,36 €

BG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu mitjà, per a encastar

3,33000 €

Altres conceptes 6,03000 €

P-367 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

10,44 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,40000 €
BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16

A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà
3,04000 €

Altres conceptes 7,00000 €

P-368 EG63915PK u Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu alt ref. 50000432-030 de la serie Bases
elèctriques Simon 500 CIMA de SIMON , muntada sobre caixa o bastidor

19,24 €

BG63915PKH u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

13,06000 €

Altres conceptes 6,18000 €

P-369 EG63915PK u Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu alt ref. 50000432-037 de la serie Bases
elèctriques Simon 500 CIMA de SIMON , muntada sobre caixa o bastidor

19,24 €

BG63915PKH u Base Doble Schuko Simon 500 CIMA, amb embornament per tall, sense Led, acabat vermell,
ref. 50000432-037 de la serie Bases elèctriques Simon 500 CIMA de SIMON

13,06000 €

Altres conceptes 6,18000 €

P-370 EG6P1362 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

18,09 €

BG6P1362 u Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

5,39000 €

Altres conceptes 12,70000 €

P-371 EG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat

52,40 €
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BG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, per a encastar

45,29000 €

Altres conceptes 7,11000 €

P-372 EG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de
càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10
a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m
de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

76,59 €

BG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de
càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10
a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m
de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà

70,99000 €

Altres conceptes 5,60000 €

P-373 EGCG1A72 u Estabilitzador de tensió electrònic, trifàsic de 6 kVA de potència, estructura estàtica, tensió
nominal d'entrada 3x400 V (marge de regulació ±15 %), tensió nominal de sortida 3x400 V
(precisió de regulació millor del ±2 %), freqüència de funcionament de 48 a 63 Hz, rendiment
>97%, sobrecàrrega admissible del 200% durant 1 minut i del 300% durant 30 segons,
bypass estàtic, format autoportant, col·locat

2.068,77 €

BGCG1A72 u Estabilitzador de tensió electrònic, trifàsic de 6 kVA de potència, estructura estàtica, tensió
nominal d'entrada 3x400 V (marge de regulació ±15 %), tensió nominal de sortida 3x400 V
(precisió de regulació millor del ±2 %), freqüència de funcionament de 48 a 63 Hz, rendiment
>97%, sobrecàrrega admissible del 200% durant 1 minut i del 300% durant 30 segons,
bypass estàtic, format autoportant

2.007,12000 €

Altres conceptes 61,65000 €

P-374 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

29,85 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14.6
mm de diàmetre, de 300 µm

15,06000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,07000 €
Altres conceptes 10,72000 €

P-375 EGDZ1102 u Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa
d'alumini, de 0,6 mm de gruix

36,32 €

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

25,42000 €

Altres conceptes 10,90000 €

P-376 EGE1N222 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230
Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió,
precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 14.1%, col·locat amb
suport sobre terra i teulada plana

366,90 €

BGES1210 u Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar en
posició horitzontal o vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada
plana

45,76000 €

BGE1N221 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230
Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió,
precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 14.1%

244,55000 €

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 9,00000 €
Altres conceptes 67,59000 €

P-377 EGE2ÇX12 u Instal·lació d'inversor híbrid amb sortida trifàssica 6kVA, potència nominal de sortida 6 kVA .
Tensió nominal de sortida 400 V, freqüència nominal 50/60 Hz, 2 MPPT, rang de tensions
MPP a potencia nominal entre 230 y 820 V, tensió máxima d'entrada 1000 V, rendimient
euroeficiència 97,0%, grau de protecció IP- 65, instal·lat i funcionant.

2.593,60 €
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BGWEÇ010 u Part proporcional d'accessoris de connexió per components d'instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica

30,75000 €

BGE2ÇX12 u Instal·lació d'inversor híbrid amb sortida trifàssica 6kVA, potència nominal de sortida 6 kVA .
Tensió nominal de sortida 400 V, freqüència nominal 50/60 Hz, 2 MPPT, rang de tensions
MPP a potencia nominal entre 230 y 820 V, tensió máxima d'entrada 1000 V, rendimient
euroeficiència 97,0%, grau de protecció IP- 65.

2.483,69000 €

Altres conceptes 79,16000 €

P-378 EH11Ç103 U Subministrament i muntatge de lluminària per a muntatge encastat de la marca TROLL,
model Essence, amb lampada LED 29W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per
adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

317,10 €

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits

0,46000 €

BH11Ç193 U Subministrament i muntatge de lluminària per a muntatge encastat de la marca TROLL,
model Essence, amb lampada LED 29W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per
adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

298,28000 €

Altres conceptes 18,36000 €

P-379 EH11Ç109 U Subministrament i muntatge de lluminària permanent per a muntatge encastat de la marca
TROLL, model Essence, amb lampada LED 15W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i
suports per adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament.

299,47 €

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits

0,46000 €

BH11Ç133 U Subministrament i muntatge de lluminària permanent per a muntatge encastat de la marca
TROLL, model Essence, amb lampada LED 15W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i
suports per adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament.

280,91000 €

Altres conceptes 18,10000 €

P-380 EH11Ç207 U Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A),
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial

349,69 €

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits

0,46000 €

BH11Ç205 U Subministrament i muntatge de lluminària estanca de superficie de la marca LEDS C4 model
Curie LED, de 20W, o similar. Control electrònic, difusor de policarbonat. i accessoris de
fixació ràpida.
Inclou llum LED de 20W. Inclou tapes, subjeccions i suports per a col·locació. Inclòs mà
d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

330,39000 €

Altres conceptes 18,84000 €

P-381 EH11Ç208 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat

310,38 €

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits

0,46000 €

BH11Ç199 U Subministrament i muntatge de tira led de superficie i estanca de la marca TROLL, model
LED PROFILE, amb potència de 13,2W/m, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per
suspendre o per adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament.

291,66000 €

Altres conceptes 18,26000 €
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P-382 EH11Ç321 U Subministrament i muntatge de lluminària estanca de superficie de la marca LEDS C4, model
Solid, amb lampada LED 17,5W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per
muntatge. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

263,23 €

BH11Ç293 U Subministrament i muntatge de lluminària estanca de superficie de la marca LEDS C4, model
Solid, amb lampada LED 17,5W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per
muntatge. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

245,20000 €

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits

0,46000 €

Altres conceptes 17,57000 €

P-383 EH11Ç754 U Subministrament dipus downlight de superficie de la marca LAMP, model Kombic Surface,
amb lampada LED 24W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

348,64 €

BH11Ç796 U Subministrament dipus downlight de superficie de la marca LAMP, model Kombic Surface,
amb lampada LED 24W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

329,35000 €

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits

0,46000 €

Altres conceptes 18,83000 €

P-384 EH11Ç821 U Subministrament i muntatge de pantalla quadrada encastada de la marca LAMP, model
Modular Slim, amb lampada LED 34W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per
muntatge encastat. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

220,44 €

BH11Ç593 U Subministrament i muntatge de pantalla quadrada encastada de la marca LAMP, model
Modular Slim, amb lampada LED 34W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per
muntatge encastat. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

203,05000 €

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits

0,46000 €

Altres conceptes 16,93000 €

P-385 EH11ÇX01 m Subministrament i muntatge de perfil d'alumini marca Lluria, model Star 55, amb difusor de
policarbonat per a muntatge encastada. Inclou part proporcional de font d'alimentació, tira led
color 840 de 13,2w/m. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al
sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

112,92 €

BH11ÇX01 U Subministramentde perfil d'alumini marca Lluria, model Star 55, amb difusor de policarbonat
per a muntatge encastada. Inclou part proporcional de font d'alimentació, tira led color 840 de
13,2w/m. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre. Inclòs
mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

97,12000 €

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits

0,46000 €

Altres conceptes 15,34000 €

P-386 EH11ÇX02 m Subministrament i muntatge de perfil d'alumini marca Lluria, model Star 55, amb difusor de
policarbonat per a muntatge encastada. Inclou part proporcional de font d'alimentació, tira led
color 840 de 13,2w/m. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al
sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

120,72 €

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits

0,46000 €

BH11ÇX02 U Subministramentde perfil d'alumini marca Lluria, model Star 12, amb difusor de policarbonat
per a muntatge superfície. Inclou part proporcional de font d'alimentació, tira led color 840 de
13,2w/m. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre. Inclòs
mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

104,80000 €

Altres conceptes 15,46000 €
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P-387 EH1LÇX03 u Subministrament i muntatge de lluminària Zumtobel, model Slotlight Infinity, per a instal·ació
suspesa, il·luminació directa, equip Dali, led 35W, cos alumini, difusor en tira linial de
policarbonat. Inclou canal lluminària, suports, cobertes, accessoris unió, tapes, difusor.
Totalment instal·lada i funcionant.

399,39 €

BH1LÇX03 u Subministrament de lluminària Zumtobel, model Slotlight Infinity, per a instal·ació suspesa,
il·luminació directa, equip Dali, led 35W, cos alumini, difusor en tira linial de policarbonat.
Inclou canal lluminària, suports, cobertes, accessoris unió, tapes, difusor.

392,67000 €

Altres conceptes 6,72000 €

P-388 EH1LÇX04 u Subministrament i muntatge de lluminària Zumtobel, model Slotlight Infinity, per a instal·ació
suspesa, il·luminació directa i indirecta, equip Dali, led 35W, cos alumini, difusor en tira linial
de policarbonat. Inclou canal lluminària, suports, cobertes, accessoris unió, tapes, difusor.
Totalment instal·lada i funcionant.

448,79 €

BH1LÇX04 u Subministrament de lluminària Zumtobel, model Slotlight Infinity, per a instal·ació suspesa,
il·luminació directa i indirecta, equip Dali, led 35W, cos alumini, difusor en tira linial de
policarbonat. Inclou canal lluminària, suports, cobertes, accessoris unió, tapes, difusor.

441,34000 €

Altres conceptes 7,45000 €

P-389 EH61Ç299 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB PROTECTOR REHAU PER LA
PROTECCIÓ DEL TUB REHAU PE-Xa RAUTHERM S 16x2.0mm I 17x2.0mm EN LA ZONA
DEL COLECTOR I EN LES JUNTES DE DILATACIÓ. MATERIAL: PE; COLOR: NEGRE.
SUBMINISTRAMENT: ROTLLOS DE 50m. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

106,17 €

BH61Ç299 u Llum d'emergència Hydra N5 o equvalent amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt

98,38000 €

Altres conceptes 7,79000 €

P-390 EH61Ç300 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOSTAT AMBIENT REHAU NEA
HT(230V), ADECUAT PER A APLICACIONS DE CALEFACCIÓ RADIANT. CARCASA
PLANA. COLOR: CARCASSA DAVANTERA: BLANC TRÀFIC; CARCASSA TRASSERA:
GRIS ANTRACITA. OPCIONALMENT UTILIZABLE AMB EL CENTRE DE CABLEJAT
REHAU NEA H 230V. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

107,90 €

BH61Ç300 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment

100,09000 €

Altres conceptes 7,81000 €

P-391 EH61ÇC99 u Llum d'emergència Hydra N5 o equvalent amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

93,20 €

BH61ÇC99 u Llum d'emergència Hydra N5 o equvalent amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt

85,61000 €

Altres conceptes 7,59000 €

P-392 EH61RC7A u Subministrament i muntatge de tira led de superficie i estanca de la marca TROLL, model
LED PROFILE, amb potència de 34,4W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per
suspendre o per adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament.

99,44 €

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 3,88000 €
BH61RH7A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no

estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

81,66000 €
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Altres conceptes 13,90000 €

P-393 EH6E1110 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de
bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una
autonomia de 1 a 4 h, col·locat

79,59 €

BH6E1110 u Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

65,48000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,50000 €
Altres conceptes 13,61000 €

P-394 EJ13MAN1 u Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada, model scola de Duravit o
qualitat equivalent.

243,20 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,35875 €
Altres conceptes 242,84125 €

P-395 EJ13ML01 u Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada, model architec #076635
de Duravit o qualitat equivalent.

223,13 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,35875 €
BJ13ML01 u Lavabo mural de porcellana vitrificada, model architec #076635 de Duravit o qualitat

equivalent.
207,64000 €

Altres conceptes 15,13125 €

P-396 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada The Gap o similar , de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

293,16 €

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

250,15000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,17220 €
Altres conceptes 42,83780 €

P-397 EJ14BMAN u Inodor de porcellana esmaltada adapatat minusvàlid, de sortida vertical, amb seient i tapa,
Tipus Accés de Roca, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

293,16 €

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

250,15000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,17220 €
Altres conceptes 42,83780 €

P-398 EJ18U100 u Lavabo de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat
brillant, col·locada soldada a taller a taulell d'acer inoxidable i polida, Mod Redondo d Roca

99,24 €

BJ18U100 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 40 a 50 cm de diàmetre,
acabat brillant, per a soldada a taulell d'acer inoxidable

72,79000 €

Altres conceptes 26,45000 €

P-399 EJ1AB21NK u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Article: ref. 10120 de la serie
zinc de GALA

128,65 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,43325 €
BJ1AB21NKR u Abocador Zinc de GALA de 42,5 x 50 x 45 cm. No inclou reixeta., ref. 10120 de la serie zinc

de GALA
106,90000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,21525 €
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Altres conceptes 20,10150 €

P-400 EJ1Z7821H u Peça de suport en forma de L per a Encimera , fixada envà de plaques, col·locada amb
fixacions mecàniques

31,84 €

BJ1ZMAN1 u Peça de suport en forma de L per a Encimera , fixada envà de plaques, col·locada amb
fixacions mecàniques

21,35000 €

Altres conceptes 10,49000 €

P-401 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

49,29 €

BJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

43,49000 €

Altres conceptes 5,80000 €

P-402 EJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 1/2´´

79,59 €

BJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar a la paret, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 1/2´´

64,91000 €

Altres conceptes 14,68000 €

P-403 EJ281010 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó
cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades

110,68 €

BJ281010 u Aixeta automescladora per a aigüera, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat,
amb broc giratori i airejador, amb dues entrades

91,02000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-404 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

24,19 €

BJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, per a connectar al ramal

17,82000 €

Altres conceptes 6,37000 €

P-405 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

269,69 €

BJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de nilò

241,77000 €

Altres conceptes 27,92000 €

P-406 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de
tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

132,49 €

BJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de
tub d'acer inoxidable

122,16000 €

Altres conceptes 10,33000 €

P-407 EJ46UMAN u Bastiment i registre abatible de 60x60, xapa metalica galvanitzada, amb escala
escamotejable per accés a instal.lacions de badalot escala, per a una alçada entre plantes de
fins a 3 m, incloent elements de reforç tanca i escala.

1.076,44 €

Altres conceptes 1.076,44000 €

P-408 EJ681161 u Separador de microbombolles d'aire i llots, amb carcassa d'acer de designació 1S235JR
segons UNE-EN 10027, amb connexions soldades de 50 mm de diàmetre nominal, per a un
cabal de fins a 8 m3/h, per a una pressió màxima de 10 bar i una temperatura màxima del
fluid de 110°C, amb cos filtrant de malla de coure, amb dipòsit decantador de llots a la part
inferior amb vàlvula d'extracció, vàlvula de purga automàtica en la part superior i vàlvula
d'extracció de grans quantitats d'aire muntada al cos, muntat entre tubs i amb totes les
connexions fetes

521,67 €
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BJ681161 u llotrador de microbombolles d'aire i llots, amb carcassa d'acer de designació 1S235JR
segons UNE-EN 10027, amb connexions soldades de 50 mm de diàmetre nominal, per a un
cabal de fins a 8 m3/h, per a una pressió màxima de 10 bar i una temperatura màxima del
fluid de 110°C, amb cos filtrant de malla de coure, amb dipòsit decantador de llots a la part
inferior amb vàlvula d'extracció, vàlvula de purga automàtica en la part superior i vàlvula
d'extracció de grans quantitats d'aire muntada al cos

468,66000 €

Altres conceptes 53,01000 €

P-409 EJAAÇ071 u Subministrament i col·locació de dipòsit d'Acumulador d'estratificació mixte de gran qualitat
d'acer (S235 JR) marca TISUN de 2000 litres de capacitat per servei de calefacció i
producció d'aigua calenta amb combinació amb una instal·lació solar. Disponibles totes les
connexions necessaries, incluides 2 maneguet de 2´´ per a resistencies elèctriques
ensroscables. Inclou: aïllament de Vellon de fibres de poliester per a PC2WR2000 i una
llança de circulació WT5. Inclou instalació, mà d'obra i transport.

5.880,23 €

BJZAU010 u Caixa de mecanismes per a 8 elements, preu alt 16,99000 €
BJAAÇ071 u Dipòsit d'Acumulador d'estratificació mixte de gran qualitat d'acer (S235 JR) marca TISUN de

2000 litres de capacitat per servei de calefacció i producció d'aigua calenta amb combinació
amb una instal·lació solar. Disponibles totes les connexions necessaries, incluides 2
maneguet de 2´´ per a resistencies elèctriques ensroscables. Inclou: aïllament de Vellon de
fibres de poliester per a PC2WR2000 i una llança de circulació WT5. Inclou instalació, mà
d'obra i transport.

5.573,96000 €

BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades, tarada a una
pressió de 3 kg

10,41000 €

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de capacitat 183,09000 €
Altres conceptes 95,78000 €

P-410 EJAAÇ072 u Subministrament i col·locació de dipòsit d'Acumulador d'estratificació mixt de 500 litres de
capacitat de gran qualitat d'acer (S 235 JR) per a servei de calefacció i producció d'aigua
calenta en combinació amb una instal·lació solar marca TISUN o equivalent, model PC500.
La càrrega solar estratificada es realitza mitjançant l'intercanviador tèrmic d'esfera extern.
l'acumulador disposa d'un tub en espiral d'acer inoxidable on es produeix l'aigua calenta
segons el principi higiènic d'escalfament per pas continu. Disponibles totes les connexions
necessàries, inclosos 2 maneguets de 2 ´´per resistències elèctriques enroscables.
L'acumulador es col·loca sobre un anell de suport.. Inclou: aïllament de Vellon de fibres de
poliester per a PC500 i una llança de circulació WT5. Inclou instalació, mà d'obra i transport,
materials i medis auxiliars

3.070,26 €

BJAAÇ072 u Subministrament i col·locació de dipòsit d'Acumulador d'estratificació mixt de 500 litres de
capacitat de gran qualitat d'acer (S 235 JR) per a servei de calefacció i producció d'aigua
calenta en combinació amb una instal·lació solar marca TISUN o equivalent, model PC500.
La càrrega solar estratificada es realitza mitjançant l'intercanviador tèrmic d'esfera extern.
l'acumulador disposa d'un tub en espiral d'acer inoxidable on es produeix l'aigua calenta
segons el principi higiènic d'escalfament per pas continu. Disponibles totes les connexions
necessàries, inclosos 2 maneguets de 2 ´´per resistències elèctriques enroscables.
L'acumulador es col·loca sobre un anell de suport.. Inclou: aïllament de Vellon de fibres de
poliester per a PC500 i una llança de circulació WT5. Inclou instalació, mà d'obra i transport,
materials i medis auxiliars

2.805,52000 €

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de capacitat 183,09000 €
BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades, tarada a una

pressió de 3 kg
10,41000 €

BJZAU010 u Caixa de mecanismes per a 8 elements, preu alt 16,99000 €
Altres conceptes 54,25000 €

P-411 EJAAU060 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l de capacitat, de doble recipient
concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer
ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat
amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les connexions
fetes

2.142,35 €
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BJZAU010 u Caixa de mecanismes per a 8 elements, preu alt 16,99000 €
BJAAU060 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l de capacitat, de doble recipient

concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer
ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions roscades, per a muntar vertical a terra

1.696,48000 €

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de capacitat 183,09000 €
BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades, tarada a una

pressió de 3 kg
10,41000 €

Altres conceptes 235,38000 €

P-412 EJM12405 u Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=1´´,connect.bat./ramal 254,68 €

BJM1Ç915 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 20
mm, cabal nominal 2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al
frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical

245,00000 €

Altres conceptes 9,68000 €

P-413 EJM1Ç912 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA PER CANONADA
1/2´´.MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB SORTIDA PER IMPULSOS. INCLÒS
MUNTATGE, ACCESSORIS I AUXILIARS. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.

86,71 €

BJM1Ç912 U COMPTADOR D'AIGUA PER CANONADA 1/2´´.MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB
SORTIDA PER IMPULSOS.

62,79000 €

Altres conceptes 23,92000 €

P-414 EJM1Ç913 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA PER CANONADA
3/4´´.MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB SORTIDA PER IMPULSOS. INCLÒS
MUNTATGE, ACCESSORIS I AUXILIARS. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.

91,91 €

BJM1Ç913 U COMPTADOR D'AIGUA PER CANONADA 3/4´´.MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB
SORTIDA PER IMPULSOS.

67,92000 €

Altres conceptes 23,99000 €

P-415 EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de
800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur

143,62 €

BJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de
800x600x300 mm, per a encastar

118,85000 €

Altres conceptes 24,77000 €

P-416 EK213216 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h,
com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs

395,30 €

BK213210 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h,
com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat

354,97000 €

Altres conceptes 40,33000 €

P-417 EK236216 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 2´´, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat
entre tubs

177,31 €

BK236210 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 2´´, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla 124,11000 €
Altres conceptes 53,20000 €

P-418 EK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició tub
de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb
reblert de resina de poliuretà

192,00 €

BFY5AD00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 54 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,62000 €

B0A71K02 u Abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior 2,97000 €
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BFYB3842 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 50
mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,27000 €

BK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició de
tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb
reblert de resina de poliuretà

116,33000 €

Altres conceptes 71,81000 €

P-419 EL2BA1C1 u Ascensor oleodinàmic panoràmic, adaptat a la normativa de minusvàlits, de 630 kg de
carrega equivalent a 8 persones. Tres parades i un recorregut de 6 m. amb una velocitat de 1
m./s Portes automàtiques telescopiques 2H en acer inoxidable, polsadors amb relleu i display
numeric a planta principal, botonera cabina trucada registrada, polsadors amb relleu i display
lcd 4,3´´. Model Traumtana, panells INOX, botonera Slim inox, sòcols acer inox, porta
automàtica 2H d'acer inix, fotocel.lula de banda, Cabiuna mides 1100x1400.
Maniobra registrable selectiva en baixada. Botoneres de planta amb trucada registrada i
polsadors amb caràcter en relleu i Botonera de cabina igual. Sostre de cabina d'acer
inoxidable amb il.luminació amb lets i terra de marbre. Inclos sistema de sobrecàrrega i
mòdul telefònic.
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 1314/1997
Inclou escala acces fosat, rosari de llums de recinte buit, passamà tubular d'acer inoxidable,
mirall modular, paviment de pedra natural o silestone a escollir per la DF, instal.lació enlaç
GSM bidireccional amb servei emergència 24h,

24.765,12 €

Altres conceptes 24.765,12000 €

P-420 EM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment 257,18 €

BMY11000 U Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,00000 €
BM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65 242,34000 €

Altres conceptes 14,84000 €

P-421 EM12UG20 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a un sensor remot, instal·lada 214,33 €

BM12UG20 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas natural, per a un sensor remot 180,45000 €
Altres conceptes 33,88000 €

P-422 EM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

293,96 €

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

220,06000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,59000 €
Altres conceptes 73,31000 €

P-423 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

48,81 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 38,58000 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

Altres conceptes 9,92000 €

P-424 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

82,73 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €
BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 72,00000 €

Altres conceptes 10,42000 €

P-425 EM91E23A u Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de vidre d'alta densitat,
revestit per alumini (Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura
d'acer) per l'exterior i un teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en

983,19 €
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L d'alumini, a totes les aristes longitudinals del conducte. Muntat en cel-ras. Marca Isover
model climaver neto metal o similar.

BM91E23A u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç
del temps d'encebament de 15 µs, amb N-I radi=35m,N-II radi=45m, N-III radi=60m, N-IV
radi=75m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça
d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa mural

781,12000 €

Altres conceptes 202,07000 €

P-426 EM9AU001 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes orientables horitzontals e impulsio
perpendicular, d'alumini lacat, model AT-A /825X425/S1, fixada a conducte. Inclou muntatge i
auxiliars.

322,67 €

BM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable
conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de
corrent

303,97000 €

Altres conceptes 18,70000 €

P-427 EMD1E431 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal
12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons
UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

90,41 €

BMD1E430 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal
12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons
UNE-EN 50131-2-4

77,58000 €

Altres conceptes 12,83000 €

P-428 EMD23210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed
totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per
a portes de ferro), amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6,
col·locat

45,18 €

BMD23210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed
totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per
a portes de ferro), amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6

21,52000 €

Altres conceptes 23,66000 €

P-429 EMD3U030 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones
ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior,
sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb
transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V,
inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de
16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

691,56 €

BMD3U030 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones
ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior,
sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb
transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V,
amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1

378,10000 €

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 14,59000 €
BMDCU110 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, teclat

retroil·luminat, protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable, grau
de protecció IP30, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3

147,22000 €

Altres conceptes 151,65000 €

P-430 EMD4U510 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat i protecció
metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de
carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada

143,05 €
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BMD4U510 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat i protecció
metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de
carcassa i de paret, grau de protecció IP 55

61,03000 €

BMDAU020 u Bateria de níquel-cadmi, 10,8 V i 280 mAh 10,94000 €
Altres conceptes 71,08000 €

P-431 EMD62A03 m Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub 1,42 €

BMD62A00 m Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm 0,71000 €
Altres conceptes 0,71000 €

P-432 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub 1,42 €

BMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 0,71000 €
Altres conceptes 0,71000 €

P-433 EMDWÇ022 U Teclat amb display LCD per central amb menú interactiu. dos línies de 16 caràcters. teclat
lluminós per situacions de mala il·luminació, protecció de tàmper.. Totalment instal·lat i en
funcionament.

150,85 €

BMDWÇ022 U Teclat amb display LCD per central amb menú interactiu. dos línies de 16 caràcters. teclat
lluminós per situacions de mala il·luminació, protecció de tàmper . Instal·lat

103,32000 €

Altres conceptes 47,53000 €

P-434 EMSB3151 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

6,33 €

BMSB3150 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva

3,76000 €

Altres conceptes 2,57000 €

P-435 EMSBCDF1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

17,23 €

BMSBCDF0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

14,50000 €

Altres conceptes 2,73000 €

P-436 EN111547 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

10,34 €

BN111540 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

2,71000 €

Altres conceptes 7,63000 €

P-437 EN111557 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

10,93 €

BN111550 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

3,29000 €

Altres conceptes 7,64000 €

P-438 EN111567 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

14,04 €

BN111560 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

4,77000 €
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Altres conceptes 9,27000 €

P-439 EN111577 u Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer P235TR1, de 8´´ de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200 mm) , amb un gruix del tub de
6,3 mm segons norma UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat

18,76 €

BN111570 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

7,16000 €

Altres conceptes 11,60000 €

P-440 EN111587 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

21,83 €

BN111580 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

10,18000 €

Altres conceptes 11,65000 €

P-441 EN111597 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

29,65 €

BN111590 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

15,62000 €

Altres conceptes 14,03000 €

P-442 EN314327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

17,38 €

BN314320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 10 bar de PN i preu alt

9,54000 €

Altres conceptes 7,84000 €

P-443 EN314724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

14,42 €

BN314720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt

2,88000 €

Altres conceptes 11,54000 €

P-444 EN315327 u Base Doble Schuko Simon 500 CIMA, amb embornament per tall, sense Led, acabat blanc,
ref. 50000432-030 de la serie Bases elèctriques Simon 500 CIMA de SIMON

20,61 €

BN315320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt

12,72000 €

Altres conceptes 7,89000 €

P-445 EN315724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

15,57 €

BN315720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt

4,01000 €

Altres conceptes 11,56000 €

P-446 EN316724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

21,13 €

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt

7,23000 €

Altres conceptes 13,90000 €

P-447 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

16,53 €
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BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt

7,23000 €

Altres conceptes 9,30000 €

P-448 EN317327 u Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

35,74 €

BN317320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt

23,89000 €

Altres conceptes 11,85000 €

P-449 EN317724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

27,66 €

BN317720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt

10,26000 €

Altres conceptes 17,40000 €

P-450 EN318327 u Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

49,41 €

BN318320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt

37,18000 €

Altres conceptes 12,23000 €

P-451 EN319327 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

72,75 €

BN319320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt

57,88000 €

Altres conceptes 14,87000 €

P-452 EN712445 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=1,6, de
16 bar de PN, recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

188,57 €

BN712445 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=1,6, de
16 bar de PN, recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la vàlvula

175,36000 €

Altres conceptes 13,21000 €

P-453 EN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de
16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

409,68 €

BN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de
16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V,
acoblat a la vàlvula

387,77000 €

Altres conceptes 21,91000 €

P-454 EN713945 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16
bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

585,99 €

BN713945 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16
bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la vàlvula

558,30000 €

Altres conceptes 27,69000 €

P-455 EN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

23,79 €

BN812590 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

11,94000 €
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Altres conceptes 11,85000 €

P-456 EN812667 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

13,30 €

BN812660 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

3,14000 €

Altres conceptes 10,16000 €

P-457 EN812677 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

14,92 €

BN812670 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

4,58000 €

Altres conceptes 10,34000 €

P-458 EN812687 u Subministrament i muntatge de lluminària led 26W, temperartura de color 4000ºK, per
encastar. Equipada amb font Dali. Marca Modular Ligthing model Flat Moon 470. Inclòs mà
d'obra, material i mitjans auxiliars

17,93 €

BN812680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

6,17000 €

Altres conceptes 11,76000 €

P-459 EN821697 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment

84,12 €

BN821690 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic

66,32000 €

Altres conceptes 17,80000 €

P-460 EN8216A7 u Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

106,23 €

BN8216A0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic

86,27000 €

Altres conceptes 19,96000 €

P-461 EN914427 u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

130,55 €

BN914420 u Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt

121,03000 €

Altres conceptes 9,52000 €

P-462 ENC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

49,99 €

BNC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

41,10000 €

Altres conceptes 8,89000 €

P-463 ENC11020 u Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

54,93 €
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BNC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

45,96000 €

Altres conceptes 8,97000 €

P-464 ENC11030 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de
bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una
autonomia de 1 a 4 h

62,25 €

BNC11030 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

53,18000 €

Altres conceptes 9,07000 €

P-465 ENC11040 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

94,75 €

BNC11040 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

81,85000 €

Altres conceptes 12,90000 €

P-466 ENC11050 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

114,02 €

BNC11050 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

93,94000 €

Altres conceptes 20,08000 €

P-467 ENC11060 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

163,43 €

BNC11060 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

124,23000 €

Altres conceptes 39,20000 €

P-468 ENE14304 u Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
conductes

11,27 €

BNE14300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1/2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

3,63000 €

Altres conceptes 7,64000 €

P-469 ENE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

12,42 €

BNE15300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

4,76000 €

Altres conceptes 7,66000 €

P-470 ENE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

16,23 €

BNE16300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

6,93000 €

Altres conceptes 9,30000 €

P-471 ENE17304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

23,95 €

BNE17300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

12,27000 €
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Altres conceptes 11,68000 €

P-472 ENE18304 u Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb
unió baioneta

27,87 €

BNE18300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

16,13000 €

Altres conceptes 11,74000 €

P-473 ENE19304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

45,50 €

BNE19300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

31,03000 €

Altres conceptes 14,47000 €

P-474 ENE28304 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment

75,76 €

BNE28300 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre

61,05000 €

Altres conceptes 14,71000 €

P-475 ENG1V030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexions rosca i junt pla mascle G 1'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

17,37 €

BNG1V030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexions rosca i junt pla mascle G 1'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

7,92000 €

Altres conceptes 9,45000 €

P-476 ENG1V060 u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexions rosca i junt pla mascle G 2'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

42,36 €

BNG1V060 u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexions rosca i junt pla mascle G 2'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

27,94000 €

Altres conceptes 14,42000 €

P-477 ENG6A264 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment
oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 350
mbar, muntada

182,49 €

BNG6A264 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment
oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 350
mbar

163,70000 €

Altres conceptes 18,79000 €

P-478 ENL1Ç800 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-7 PN 10 de
Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor humit, proveïda de motor
sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència integrada per a
una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les aplicacions de
calefacció, ventilació i climatització
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó
diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de
fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6

887,72 €
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materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial
environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

BNL1Ç800 u Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo de Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora
de rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i
regulació de potència integrada per a una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta
per a totes les aplicacions de calefacció, ventilació i climatització
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó
diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de
fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial environment
(C2)
alimentació elèctrica               : 1

784,06000 €

Altres conceptes 103,66000 €

P-479 ENL1Ç801 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-10 PN 10 de
Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor humit, proveïda de motor
sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència integrada per a

930,88 €
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una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les aplicacions de
calefacció, ventilació i climatització. D'sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó
diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de
fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial
environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

BNL1Ç801 u Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo de Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora
de rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i
regulació de potència integrada per a una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta
per a totes les aplicacions de calefacció, ventilació i climatització.
D'sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó
diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de
fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a

826,58000 €
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50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial environment
(C2)
alimentació elèctrica               : 1

Altres conceptes 104,30000 €

P-480 ENL1Ç802 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-12 PN 10 de
Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor humit, proveïda de motor
sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència integrada per a
una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les aplicacions de
calefacció, ventilació i climatització. De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó
diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de
fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial
environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

1.236,96 €

BNL1Ç802 u Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo de Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora
de rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i
regulació de potència integrada per a una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta
per a totes les aplicacions de calefacció, ventilació i climatització.
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó
diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de
fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16

1.128,14000 €
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- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial environment
(C2)
alimentació elèctrica               : 1

Altres conceptes 108,82000 €

P-481 ENL1Ç803 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Wilo-Stratos-Z 30 / 1-12 GG PN
10 amb regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor humit amb costos de funcionament
mínims, per al muntatge en canonada. Apta per a sistemes de recirculació d'ACS (de 0 ° C a
+80 ° C) i aplicacions de climatització, ventilació i calefacció (de -10 ° C a +110 ° C). Amb
regulació de la potència electrònica integrada per pressió diferencial constant / variable.
Aïllants termoaislantes de sèrie. Amb nivell de comandament manual amb un botó de sèrie:
- Bomba ON / OFF
- Selecció de la manera de regulació: - dp-c (pressió diferencial constant)
- dp-v (pressió diferencial variable)
- dp-T (pressió diferencial controlada per la temperatura) mitjançant monitor IR / pendrive
IR, Modbus, BACnet, LON o Can
- Límit Q per la limitació del cabal màxim (ajust només a través d'pendrive IR)
- Mode manual (ajust d'una velocitat constant)
- Funcionament automàtic de reducció nocturna (autoadaptable)
- Ajust del valor de consigna i de la velocitat
La visualització de la pantalla gràfica de la bomba es pot girar per adaptar-se a la disposició
vertical i vertical del mòdul i indica:
- L'estat de funcionament
- Mode de regulació
- El valor de consigna de la pressió diferencial i de la velocitat
- Els missatges d'error i d'advertència
Motor síncron d'acord amb la tecnologia de motor de commutació electrònica amb un alt
rendiment i un parell d'arrencada elevat, funció de desbloqueig automàtic i protecció total del
motor integrada.
Pilot d'indicació d'avaria, indicació general d'avaria lliure de tensió, interfície d'infrarojos per a
la comunicació sense fils amb el dispositiu de comandament i servei del mòdul ANAR /
pendrive IR de Wilo.
Punt de connexió per als mòduls IF Wilo Stratos amb interfícies per a la gestió Tècnica
Centralitzada i la gestió de bombes dobles (accessoris: Mòduls IF Stratos Modbus, BACnet,
LON, CAN, PLR, Ext. Off, Ext.Mín, SBM, Ext. off / SBM o DP).
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 40 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució especial per a bombes DN 40 a DN 65: brida PN 16 (segons EN 1092-2) per
contrabrida PN 16
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall

2.207,40 €
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Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Duresa total màx. admissible en sistemes de recirculació d'ACS               :
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial
environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

BNL1Ç803 u Bomba d'alta eficiència Wilo-Stratos-Z 30 / 1-12 GG PN 10 amb regulació electrònica.
Bomba circuladora de rotor humit amb costos de funcionament mínims, per al muntatge en
canonada. Apta per a sistemes de recirculació d'ACS (de 0 ° C a +80 ° C) i aplicacions de
climatització, ventilació i calefacció (de -10 ° C a +110 ° C). Amb regulació de la potència
electrònica integrada per pressió diferencial constant / variable. Aïllants termoaislantes de
sèrie. Amb nivell de comandament manual amb un botó de sèrie:
- Bomba ON / OFF
- Selecció de la manera de regulació: - dp-c (pressió diferencial constant)
- dp-v (pressió diferencial variable)
- dp-T (pressió diferencial controlada per la temperatura) mitjançant monitor IR / pendrive
IR, Modbus, BACnet, LON o Can
- Límit Q per la limitació del cabal màxim (ajust només a través d'pendrive IR)
- Mode manual (ajust d'una velocitat constant)
- Funcionament automàtic de reducció nocturna (autoadaptable)
- Ajust del valor de consigna i de la velocitat
La visualització de la pantalla gràfica de la bomba es pot girar per adaptar-se a la disposició
vertical i vertical del mòdul i indica:
- L'estat de funcionament
- Mode de regulació
- El valor de consigna de la pressió diferencial i de la velocitat
- Els missatges d'error i d'advertència
Motor síncron d'acord amb la tecnologia de motor de commutació electrònica amb un alt
rendiment i un parell d'arrencada elevat, funció de desbloqueig automàtic i protecció total del
motor integrada.
Pilot d'indicació d'avaria, indicació general d'avaria lliure de tensió, interfície d'infrarojos per a
la comunicació sense fils amb el dispositiu de comandament i servei del mòdul ANAR /
pendrive IR de Wilo.
Punt de connexió per als mòduls IF Wilo Stratos amb interfícies per a la gestió Tècnica
Centralitzada i la gestió de bombes dobles (accessoris: Mòduls IF Stratos Modbus, BACnet,
LON, CAN, PLR, Ext. Off, Ext.Mín, SBM, Ext. off / SBM o DP).
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 40 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució especial per a bombes DN 40 a DN 65: brida PN 16 (segons EN 1092-2) per
contrabrida PN 16
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m

2.084,24000 €
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Duresa total màx. admissible en sistemes de recirculació d'ACS               :
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 / industrial environment
(C2)
alimentació elèctrica               : 1

Altres conceptes 123,16000 €

P-482 ENL1Ç804 u Submimnistrament i col·locació Bomba de recirculació d'ACS, bomba de rotor humit amb
canvi de velocitats manual de tres etapes per al muntatge en canonada únicament adequada
per a aigua calenta sanitària. Motor resistent al bloqueig. Carcassa de la bomba de llautó
vermell, rodet de plàstic reforçat amb fibra de vidre, eix de ceràmica amb coixinets de
lliscament de carbó impregnats de resina.
materials
Carcassa de la bomba : Bronze (CC 491K) de conformitat amb la norma DIN
50.930-6 i el Reglament alemany relatiu al tractament de l'aigua potable (TrinkwV)
rodete               : Plàstic (PPO)
Eix de la bomba               : Ceràmica d'òxid, marró (Al2O3)
coixinet               : Carboni, impregnat amb resina sintètica
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 0,30 m³ / h
Alçada d'impulsió               5,50 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : 2 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 65 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Duresa total màx. admissible en sistemes de recirculació d'ACS : 3.21 mmol / l (18 °
dH)
Motor / components electrònics
Emissió d'interferències               : A 61000-6-3
Resistència a interferències               : A 61000-6-2
alimentació elèctrica               : 1

855,60 €

BNL1Ç804 u Bomba de recirculació d'ACS, bomba de rotor humit amb canvi de velocitats manual de tres
etapes per al muntatge en canonada únicament adequada per a aigua calenta sanitària.
Motor resistent al bloqueig. Carcassa de la bomba de llautó vermell, rodet de plàstic reforçat
amb fibra de vidre, eix de ceràmica amb coixinets de lliscament de carbó impregnats de
resina.
materials
Carcassa de la bomba : Bronze (CC 491K) de conformitat amb la norma DIN
50.930-6 i el Reglament alemany relatiu al tractament de l'aigua potable (TrinkwV)
rodete               : Plàstic (PPO)
Eix de la bomba               : Ceràmica d'òxid, marró (Al2O3)
coixinet               : Carboni, impregnat amb resina sintètica
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 0,30 m³ / h
Alçada d'impulsió               5,50 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : 2 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 65 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Duresa total màx. admissible en sistemes de recirculació d'ACS : 3.21 mmol / l (18 °
dH)
Motor / components electrònics
Emissió d'interferències               : A 61000-6-3
Resistència a interferències               : A 61000-6-2
alimentació elèctrica               : 1

752,42000 €

Altres conceptes 103,18000 €

P-483 EP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de
carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat

105,25 €
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BP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de
carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN

80,70000 €

Altres conceptes 24,55000 €

P-484 EP22N62A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 2 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un
accés, muntada superficialment

872,15 €

BP22N62A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 2 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un
accés, per a muntatge superficial

748,91000 €

Altres conceptes 123,24000 €

P-485 EP246411 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

114,80 €

BP246411 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat

21,14000 €

Altres conceptes 93,66000 €

P-486 EP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb
pantalla de color , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a
obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat

298,02 €

BP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb
pantalla de color , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a
obertura, autoencesa i 2adicionals

284,42000 €

Altres conceptes 13,60000 €

P-487 EP27ÇX03 m Cable per a llaç inductoiu de 1'5 mm2 cada un i col·locat en rasa oberta amb disc i segellat
amb massilla. Inclou treballs d'obertura de rasa amb disc de 10mm de profonditat i 5mm
d'amplada. Instal·lat i funcionant.

7,37 €

BP27ÇX03 m Cable per a llaç inductoiu de 1'5 mm2 cada un i col·locat en rasa oberta amb disc i segellat
amb massilla. Inclou treballs d'obertura de rasa amb disc de 10mm de profonditat i 5mm
d'amplada.

0,47000 €

Altres conceptes 6,90000 €

P-488 EP31U935 u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència RMS, amb sortida per a
altaveus per a línia de 100 V, amb cinc entrades de micròfon, una de línia i una d'avisos
directes amb prioritat normal, amb sintonitzador de ràdio AM/FM i ranura SD/MMC per a
reproduir MP3 i WMA, 4 ecualitzacions predefinides amb equalitzador gràfic de 7 bandes,
tecles de selecció de 5 zones d'altaveus, entrades MIC 1 i MIC 2 amb alimentació phantom i
prioritat, col·locat

607,58 €

BP31U935 u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència RMS, amb sortida per a
altaveus per a línia de 100 V, amb cinc entrades de micròfon, una de línia i una d'avisos
directes amb prioritat normal, amb sintonitzador de ràdio AM/FM i ranura SD/MMC per a
reproduir MP3 i WMA, 4 ecualitzacions predefinides amb equalitzador gràfic de 7 bandes,
tecles de selecció de 5 zones d'altaveus, entrades MIC 1 i MIC 2 amb alimentació phantom i
prioritat

587,11000 €

Altres conceptes 20,47000 €

P-489 EP331100 u Pupitre microfònic de sobretaula, connexió per cable, gong de 4 tons seleccionable, amb
prioritat d'avisos, amb alimentació elèctrica local o remota, col·locat

173,03 €

BP331100 u Pupitre microfònic de sobretaula, connexió per cable, gong de 4 tons seleccionable, amb
prioritat d'avisos, amb alimentació elèctrica local o remota

158,98000 €

Altres conceptes 14,05000 €

P-490 EP351AB3 u Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma circular, de 6.5´´ de
diàmetre de l'altaveu de greus i 1.2´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 15 W RMS de
potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB, encastat

65,86 €

BP351AB3 u Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma circular, de 6.5´´ de
diàmetre de l'altaveu de greus i 1.2´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 15 W RMS de
potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB

53,39000 €
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Altres conceptes 12,47000 €

P-491 EP357111 u Projector acústic de forma cilíndrica, sortida de so unidireccional, de 20 W RMS de potència,
per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora de 104 dB, cos d'ABS i grau de protecció IP66,
muntat amb lira

136,50 €

BP357110 u Projector acústic de forma cilíndrica, sortida de so unidireccional, de 20 W RMS de potència,
per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora de 104 dB, cos d'ABS i grau de protecció IP66

100,00000 €

Altres conceptes 36,50000 €

P-492 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

1,65 €

BP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266

0,93450 €

Altres conceptes 0,71550 €

P-493 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,
col·locat en tub

0,97 €

BP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens 0,27000 €
Altres conceptes 0,70000 €

P-494 EP4AT221 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra monomode 9/125, amb connector SC simplex a un
extrem i l'altre soldat, de 2 m de llargària, instal·lat

18,22 €

BP4AT220 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra monomode 9/125, amb connector SC simplex a un
extrem i l'altre preparat per a soldar, de 2 m de llargària

11,05000 €

Altres conceptes 7,17000 €

P-495 EP734421 u Adaptador òptic per a 2 connectors SC duplex monomode, muntat sobre suport o sobre
repartidor òptic

14,97 €

BP7Z4421 U Adaptador òptic per a 2 connectors SC duplex monomode, per a muntar sobre suport o sobre
repartidor òptic

10,30000 €

Altres conceptes 4,67000 €

P-496 EP7392D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample doble, amb connector
RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

19,55 €

BP7392D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample doble, amb connector
RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de
preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

13,82000 €

Altres conceptes 5,73000 €

P-497 EP73A414M u Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI+USB, amb taparef.
10000563-039 + ref. 10001095-130 de SIMON , encastada

53,80 €

BP73A414MA u Connector HDMI/USB 2M, femella-femella, embornament cargol, Simon 100 + Tapa per
connector HDMI/USB 2M, Simon 100, acabat blanc,ref. 10000563-039 + ref. 10001095-130
de SIMON

45,97000 €

Altres conceptes 7,83000 €

P-498 EP74S811 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

951,57 €

BP74S810 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de
2000x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre
securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable

891,53000 €

Altres conceptes 60,04000 €

P-499 EP7Z1A58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

177,34 €
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BP7Z1A58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables

84,60000 €

Altres conceptes 92,74000 €

P-500 EP7Z31B1 u Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 12 connector MTRJ, d'1 unitat
d'alçària, per a armaris rack 19´´, fixada mecànicament

49,99 €

BP7Z31B1 u Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 12 connector MTRJ, d'1 unitat
d'alçària, per a armaris rack 19´´

41,57000 €

Altres conceptes 8,42000 €

P-501 EP7ZE061 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de
sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada
mecànicament

171,54 €

BP7ZE061 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de
sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal

161,33000 €

Altres conceptes 10,21000 €

P-502 EPD2A2D1 u Registre principal per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster
reforçat, amb placa de muntatge d'alumini perforat, de 440x650x250 mm, muntat
superficialment

219,34 €

BPD2A2D0 u Registre principal per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster
reforçat, amb placa de muntatge de alumini perforat, de 440x650x250 mm, per a muntar
superficialment

202,30000 €

Altres conceptes 17,04000 €

P-503 EPD3A1C2 u Registre secundari per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de
polièster reforçat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 500x500x150 mm, muntat
superficialment

109,50 €

BPD3A1C2 u Registre secundari per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de
polièster reforçat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 500x500x150 mm, per a
muntar superficialment o per a encastar

91,79000 €

Altres conceptes 17,71000 €

P-504 EQ131113 m Banc de formigó prebabricat en taller colorejat en massa polit, armadura interior, color a
escollir per la DF sense respatller, col·locat sobre muret amb tacs quimics

450,39 €

BQ131113 m Banc de formigó colorejat en massa polit, sense respatller, per a col·locació sobre muret 413,29000 €
B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,12000 €

Altres conceptes 36,98000 €

P-505 EQ54MAN1 m2 Taulell realitzat amb melamina cantejada, amb sobres de 30mm de gruix d'estratificat plàstic
d'alta pressió HPL (color estàndard llis, a definir). Inclou el taulell d'atenció al públic, que té
unes mides en planta de 285x200 cm i una alçada 74 cm.
Tindrà la secció tipus especificada al plànol. Inclou mecanismes realització de forats
passacables en la superfície de treball, i plàstic embellidor. S'inclou el subministrament i el
muntatge. Es realitzarà segons les mides i detalls especificats al plànol.

2.550,08 €

Altres conceptes 2.550,08000 €

P-506 EQ54U001 m Taulell de 70 cm d'amplària, 30 mm gruix folrada amb HPL, amb peus a base de caixó de
fusta cada metre, fixacions emcàniques, amb canaleta elèctrica i suport metalic per llum
correguda. segons detall projecte, partida totalment acabada inclos ajuts i peces especials.

251,92 €

Altres conceptes 251,92000 €

P-507 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles i ciment Silestone Blanco zeus, de 20 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat amb angulars acer pintat

91,08 €

BQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm
de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

79,83540 €
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Altres conceptes 11,24460 €

P-508 EQ5Z1MA2 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, amb el cantell polit, de forma
circular, per a encastar aparells sanitari

174,91 €

Altres conceptes 174,91000 €

P-509 EQ7244SE u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm de llargària, tipus suspès, xapat HPL
amb 2 calaixos i de 40 a 85 cm d'alçària, col·locat suspès

388,72 €

BQ7244SE u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm de llargària, tipus suspès, amb 2
calaixos i de 40 a 85 cm d'alçària

365,95000 €

Altres conceptes 22,77000 €

P-510 F931101F m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 26,55 €

B0111000 m3 Aigua 0,08100 €
B0371000 m3 Tot-u natural 19,64200 €

Altres conceptes 6,82700 €

P-511 F96AU020 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

39,80 €

B96AUC20 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

30,08250 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

2,54160 €

Altres conceptes 7,17590 €

P-512 F96AU021 m Vorada de xapa d'acer corten 3 plans, de 10 mm de gruix i 500 mm de desenvolupament,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

63,00 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

2,54160 €

Altres conceptes 60,45840 €

P-513 F96AUMAN m2 Revestiment paraments/brancals/dintels/ampits/etc xapa d'acer pintat, de 8 mm de gruix i
gruix variable segons peça, inclòs elements p/p subestructura, elements metàl·lics
d'ancoratge, etc Peça totalment acabada inlclòs ajuts.

163,80 €

B44ZT043 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons
UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a
mida, oxidada i pasivitzada, p/p subestructura galvanitzada de suport

150,40000 €

Altres conceptes 13,40000 €

P-514 F9G2A448 m2 Paviment de formigó rentat a l'acid HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color a escollir per la DF i rentat a l'acid

43,23 €

B065EH6B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E

16,71400 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 10,19620 €
Altres conceptes 16,31980 €

P-515 F9V3U030 m Esglaó de peces prefabricades de formigó Breinco o similar Superestep 120x40x15, color
especial, col·locat a truc de maceta amb morter

50,86 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,14000 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,72800 €
B9V4V003 u Esglaó de peces prefabricades de formigó Breinco o similar Superestep 120x40x15, color

especial, col·locat a truc de maceta amb morter
34,60000 €
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Altres conceptes 15,39200 €

P-516 F9V3UMAN m Esglaó de peces de pedra calcarea local 1 costat abuixarda de 3 peces de 30x10 cm
col·locat a truc de maceta amb morter

99,76 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,14000 €
B0G19B04 m2 Pedra calcària local amb una cara abuixarda preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a

les quatre vores
83,51000 €

Altres conceptes 16,11000 €

P-517 FD5A2052 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb
excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50%
de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

33,13 €

B0310040 t Sorra de pedrera per a drens 9,86927 €
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 12,09978 €
B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 4,30920 €

Altres conceptes 6,85175 €

P-518 FD5H89A8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix, inclou connexió a xarxa

104,72 €

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

8,93798 €

BD5H89A8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 160 a 200 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal

78,69750 €

Altres conceptes 17,08452 €

P-519 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

102,81 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

42,40000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,78390 €

Altres conceptes 54,62610 €

P-520 FHQ6ÇX02 u Aplic de superficie amb kit d'emergència de la marca TROLL, model Orbit, o similar. Per a
instal·lacio en superficie. Llumenera simple 1 x LED's. La potència de la llum es 16W. Inclou
kit d'emergència. Inclou materials, ma d'obra, montatge i posada en marxa de la llum. Inclou
materials i anclatges necessaris per a col·locació. Totalment instal·lada i en funcionament.

533,52 €

BHQ6ÇX02 u Subministrament i muntatge de lluminària led 26W, temperartura de color 4000ºK, per
encastar. Equipada amb font Dali. Marca Modular Ligthing model Flat Moon 470. Inclòs mà
d'obra, material i mitjans auxiliars

525,23000 €

Altres conceptes 8,29000 €

P-521 FJS51611 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada superficialment,
fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

2,20 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,09000 €
BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 0,48300 €
BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm

de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
0,02000 €

Altres conceptes 1,60700 €

P-522 FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec 1,36 €
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BJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant 0,42000 €
Altres conceptes 0,94000 €

P-523 FJSA4241 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable,
per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

83,40 €

BJSA4240 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable,
per a un nombre màxim de 4 estacions

62,18000 €

Altres conceptes 21,22000 €

P-524 FJSB2211 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

45,88 €

BJSB2210 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

23,20000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,45000 €
Altres conceptes 19,23000 €

P-525 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

227,19 €

BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb
cargol per tancar

209,78000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,87300 €
Altres conceptes 16,53700 €

P-526 FJSZC41R u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada
d'alimentació

9,80 €

Sense descomposició 9,80000 €

P-527 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en
forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

180,79 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 8,96000 €
BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en

forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

155,23000 €

Altres conceptes 16,60000 €

P-528 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4.4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0.6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm
i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la
brossa

0,14 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-529 FR24A535 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0.3 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per
a un pendent inferior al 12 %

0,21 €

Altres conceptes 0,21000 €

P-530 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 12 %

2,14 €

Altres conceptes 2,14000 €

P-531 FR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

28,22 €

BR3P2310 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

21,80640 €
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Altres conceptes 6,41360 €

P-532 FR3P8601 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

61,83 €

B0315600 t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 54,05400 €
Altres conceptes 7,77600 €

P-533 FR4EE2A1 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l 9,70 €

BR4EE2A1 u Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l 9,56000 €
Altres conceptes 0,14000 €

P-534 FR66233B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

7,12 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,20462 €
B0111000 m3 Aigua 0,01620 €

Altres conceptes 6,89918 €

P-535 FR6P6245 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust fins a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb retroexcavadora, plantació
amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

78,65 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 30,67500 €
B0111000 m3 Aigua 0,06480 €
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,46893 €

Altres conceptes 47,44127 €

P-536 FR6P6MAN u Trasplantament dins de l'obra d'arbust fins a 1 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 50x50x50 cm amb retroexcavadora, plantació
amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

30,27 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 1,06575 €
B0111000 m3 Aigua 0,25920 €
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 1,53375 €

Altres conceptes 27,41130 €

P-537 FR744G12 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C3 6,57 €

B0111000 m3 Aigua 0,01620 €
BR4U4G10 m2 Rotlle de gespa tipus Standard C3, per a implantació directa 4,96100 €

Altres conceptes 1,59280 €

P-538 G219GFA0 m Tall en qualsevol material de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir, amb reglada

4,47 €

Altres conceptes 4,47000 €

P-539 GR4H9D51 u Subministrament de Salvia microphylla en contenidor de 5 l 4,60 €

BR4H9D51 u Salvia microphylla en contenidor de 5 l 4,53000 €
Altres conceptes 0,07000 €

P-540 H16FRMAN PA Imprevistos a Justificar. No es podran certificar si no hi ha una aprovació previa de la
Direcció Facultativa.

4.522,50 €
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Sense descomposició 4.522,50000 €

P-541 K213M221 m3 Enderroc de mur de contenció i fonament corregut d'obra ceràmica i masoneeria amb amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

26,27 €

Altres conceptes 26,27000 €

P-542 K2144A00 m2 Enderroc de sostre/llosa complet, horintzontal o inclinat, incloent paviment, entrebigat,
bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou p/p elements de seguretat, talls de
disc.

41,39 €

Altres conceptes 41,39000 €

P-543 K2148212 m3 Enderroc de mur de maçoneria i ceràmica de 50 a 60 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, previ tall de disc

159,72 €

Altres conceptes 159,72000 €

P-544 K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, de corretges de fusta, enllatat, amb mitjans
manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

12,17 €

Altres conceptes 12,17000 €

P-545 K2161511 m2 Enderroc d'envà/paredó fins a 10 cm de ceràmica 10 cm de gruix o mampara alumini vidre,
p/p portes, obertures, vidres, etc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

3,04 €

Altres conceptes 3,04000 €

P-546 K216151W u Unitat de dau de formigó per a estintolament. Inclou:
- enderroc puntual per a formació de dau.
- encofrat lateral de dau.
- formigonat de dau de formigó amb fomrigó HA-25/B/20/IIa, vertit amb mitjans adequats.

232,11 €

Altres conceptes 232,11000 €

P-547 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

6,99 €

Altres conceptes 6,99000 €

P-548 K216MI03 m2 Enderroc de paret de tancament de maó massis i/o calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,65 €

Altres conceptes 10,65000 €

P-549 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

12,17 €

Altres conceptes 12,17000 €

P-550 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 8,11 €

Altres conceptes 8,11000 €

P-551 K2182E01 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en revoltons, per l'aplicació de posteriors capes de
revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,46 €

Altres conceptes 4,46000 €

P-552 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

9,33 €

Altres conceptes 9,33000 €

P-553 K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de pedra en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

11,56 €

Altres conceptes 11,56000 €

P-554 K218A410 m2 Enderroc de cel ras de qualsevol tipus i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

4,00 €
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Altres conceptes 4,00000 €

P-555 K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar, inclòs material de suport, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

4,00 €

Altres conceptes 4,00000 €

P-556 K219KFC0 m Tall en paret de qualsevol material de 10 a 30 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

14,89 €

Altres conceptes 14,89000 €

P-557 K219M111 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb martell sobre retroescavadora amb martell
neumatic, i càrrega  mecànica de runa sobre camió o contenidor

30,18 €

Altres conceptes 30,18000 €

P-558 K219MI01 m3 Enderroc de paviment de qualsevol tipus, el seu suport, material de regularització i solera de
formigó en massa (de 15 a 25 cm. de gruix total), amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, p/p talls disc i repassos entregues perimetrals

19,72 €

Altres conceptes 19,72000 €

P-559 K219MI02 m2 Enderroc d'esglaó, esglaonat i la part proporcional de la solera de supòrt, rampes i el suport
corresponent, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

20,44 €

Altres conceptes 20,44000 €

P-560 K219MI21 m2 Arrencada de paviment hidràulic,de terratzo i/o de qualsevol altre tipus i la base corresponent
de suport fins deijar els revoltons i les biguetes vistes, amb mitjans manuals, retirada de runa
i càrrega sobre camió o contenidor

7,99 €

Altres conceptes 7,99000 €

P-561 K21A1001 u Arrencada de full i bastiment de finestra/porta/balconera de qualsevol material, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclos p/p vidres

6,00 €

Altres conceptes 6,00000 €

P-562 K21A3A1A m2 Enderroc cancell vidre amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

54,13 €

Altres conceptes 54,13000 €

P-563 K21BMI11 ut Retirada d'escala i barana metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

307,97 €

Altres conceptes 307,97000 €

P-564 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

14,58 €

Altres conceptes 14,58000 €

P-565 K21JBMAN u Desmuntatge porta fusta històrica incloent ancoratges i resta d'elements ornamentals,
abassegament i posterior transport a obra.

196,82 €

Altres conceptes 196,82000 €

P-566 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

15,84 €

Altres conceptes 15,84000 €

P-567 K21JMAN1 u Desconnexió, retirada instal.lacions zones afectades planta baixa, inclos enretirada de
radiadors, cisternes,suports, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, i/o trasllat a les dependències
que fixi l'ajuntament.

707,91 €

Altres conceptes 707,91000 €

P-568 K21JMAN2 u Actuacions provisionals per simultaneitat obres i activitat CAP, lones, tancaments
provisionals, segellats, i senyalitació durant cada una de les fases d'obra.

651,03 €
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Sense descomposició 651,03000 €

P-569 K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

71,00 €

Altres conceptes 71,00000 €

P-570 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

69,48 €

Altres conceptes 69,48000 €

P-571 K43R1224 u Reparació de tram central de bigua amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions
amb trepant mecànic de 28 mm, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a
intervenir i reblert de morter sintètic de resines epoxi de la zona afectada

278,30 €

B42Z1200 m Rodó de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster de diàmetre 25 mm 15,50400 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,44000 €
B0A31000 kg Clau acer 0,67500 €
B0D21040 m Tauló de fusta de pi per a 15 usos 0,39100 €
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús

estructural per a injectar
2,96880 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 70,56000 €
Altres conceptes 187,76120 €

P-572 K43R1MAN u Cosit Fendas biga de fusta amb cargols 25/30 cm, perforacions amb trepant mecànic de 28
mm.

14,34 €

B0A31000 kg Clau acer 1,35000 €
Altres conceptes 12,99000 €

P-573 K43RMAN1 ut Acodolament corretges de fusta amb tub galvanitzat de 40x40x2 mm 4,46 €

Altres conceptes 4,46000 €

P-574 K44ZMAN1 u Formació de forat a paret de maó massis/pedra de 30x30x15 cm. per al recolçament de
llinda, retacat i masissat posterior amb maons masissos i morter de ciment,1:5, 7,5N/mm2,
retirada de runa i càrrega sobre camió o contenidor. Tot segons detall planols.

18,37 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

1,74000 €

Altres conceptes 16,63000 €

P-575 K45R11A1 M2 Reparació superficial de sostre de formigó armat existent amb repicat de formigó,
sanejament i raspatllat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, pasivat de
les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi.
Armat de reforç a negatiu format per barres corrugades, dues unitats per bigueta. Formigonat
de capa de compressió amb formigó HA-25/B/20/IIA autocompactant, vertit amb mitjans
adecuats, vibrat i curat.

185,05 €

B0314500 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 5,65390 €
B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 20,94960 €
B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada

per a reparació
64,80000 €

K45RC000 M PASSIVAT D'ARMADURA AMB DUES CAPES DE MORTER POLIMÈRIC D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE CIMENT I RESINES EPOXI

0,10914 €

Altres conceptes 93,53736 €

P-576 K45RA011 m Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins
descobrir-les, sanejament i raspatllat de les armadures amb mitjans manuals, pont d'unió
amb morter polimèric de resines epoxi. regularitzaciód e superficies amb morter epoxi,
càrrega manual de runa sobre contenidor.

24,14 €
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Altres conceptes 24,14000 €

P-577 K4FR6RGE m2 Formació pas de sanejament en fonament existent, repicat, extracció tub existent i formació
no pas, dotació pas. Reposiciò fonament, i/o element existent.

68,01 €

B0F14252 u Maó massís d'elaboració manual R-15, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

4,82300 €

Altres conceptes 63,18700 €

P-578 K4GR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura
d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció
de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

22,37 €

B0715200 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per
a reparació

1,87500 €

Altres conceptes 20,49500 €

P-579 K52RU008 m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, reperfilat canals amn morter de
regularització, substitució de teules trencades amb teula àrab envellida, en una proporció de
2 u/m2, recol·locació teules mogudes,elements de coronaments esfèrics, presa d'una de
cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

4,93 €

B522A9N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim 1,26000 €
Altres conceptes 3,67000 €

P-580 K5Z1AM20 dm3 Massissat perfils metalics amb Morter fluït d'altes prestacions (60 MPa) per ancoratges i
reblerts.WEBER.TEC GROUT 600, ref.39792500, ref. 39792500 de la sèrie Ancoratges de
WEBER, inclou mitjans auxilars, vertit, forats estructura per vertir, segellat posterior, respas,
partida totalment executada

5,87 €

39792500 kg Morter fluït d'altes prestacions (60 MPa) per ancoratges i reblerts.WEBER.TEC GROUT 600,
ref.39792500, ref. 39792500 de la sèrie Ancoratges de WEBER

1,39200 €

Altres conceptes 4,47800 €

P-581 K5ZFMI00 u Gàrgola de planxa de zinc de 1,2 mm. de gruix, de 50 mm de diàmetre, col·locada 17,49 €

B5ZFMI00 u Gàrgola de planxa de zinc de 1,2 mm. de gruix, de 50 mm de diàmetre 13,48000 €
Altres conceptes 4,01000 €

P-582 K7D69TK0 m2 Vernís intumescent de bigues compostes de fusta previ neteja i raspatllatde fusta .Vernís
intmescent, Wood Stofire Intmescente d'Euroquimica, format per tres capes; WSI Tapaporos
1 component 75 gr/m2 = 13,2 m2/kg, WSI Intmescent 2 components i 2 capes de 200 gr cada
una rend. 6,5 m2/lc = 5,0 m2 Kg i capa d'acabat WSI Finish de 150 a 200 gr/m2 rend 5 a 6,6
m2/kg, inclou p/p sistemes d'elevació, proteccions i ajudes.

36,70 €

Altres conceptes 36,70000 €

P-583 K8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, inclou p`/p reglades,
sòcols, arestes, etc

11,69 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09576 €
Altres conceptes 11,59424 €

P-584 K8122MAN m2 Reparació, restauració de volums i complecio enguixat existent sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1, inclou p/p reglades, sòcols, arestes, etc

6,97 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,04800 €
Altres conceptes 6,92200 €

P-585 K825132300 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica
esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, 10x10 cm de la
serie Revestiments d'URBATEK col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T ref.
B11904004 de la serie Adhesius cimentosos de BUTECH (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

24,35 €
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B0FH3183H61 m2 Rajola monoporosa esmaltada PORTOBELLO marfil, de dimensions 25x33,3 cm, mat , ref.
100007202 de la serie Revestiments d'URBATEK

11,24200 €

B0711012H9I kg Adhesiu cimentós tipus C1-T segons UNE 12004, color gris, tixotròpic, amb ciments d'alta
resistència, àrids seleccionats i additius orgànics, ref. B11904004 de la serie Adhesius
cimentosos de BUTECH

1,47084 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,15810 €
Altres conceptes 11,47906 €

P-586 K842G53A m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat similar a les
existents, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de
15mm, de 600x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN
ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer
galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base
cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m i perfils
secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

26,91 €

B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

3,76980 €

B842G534 m2 Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre
blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 600x
600 mm i de 14 a 17 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.9 a 1
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1

13,54450 €

Altres conceptes 9,59570 €

P-587 K8432238L m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals tintades de color blanc, amb acabat de la cara vista de
fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, i
perimetre perfil Z per a formació de llaga amb classe d'absorció acústica ref. HDF12625E de
la serie Heradesign fine d'AMF D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista
d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma
d'omega, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m
amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim

40,21 €

B8432234LQX m2 Placa acústica de fusta lligada amb magnesita i ample de fibra de 2 mm, Heradesign fine, de
1200x600 mm i de 25 mm de gruix, pes aproximat 12,7 Kg/m2, amb classificació de
resistència al foc B-s1, d0, amb cantell rebaixat, per a la seva utilització en bioconstrucció,
ref. HDF12625E de la serie Heradesign fine d'AMF

21,89780 €

B84ZE520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

3,00760 €

Altres conceptes 15,30460 €

P-588 K8788200 m2 Neteja i preparació de paraments interiors de pedra, ceramica o arrebossades. Neteja de
parament, tapiat de forats, consolidació revestiments amb morter de calç.

14,83 €

Altres conceptes 14,83000 €

P-589 K87A2101 m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior d'elements de fusta, amb mitjans manuals 6,53 €

Altres conceptes 6,53000 €

P-590 K88RP100 m2 Reparació puntual de parament verical exterior amb revestiment de gruix 1 cm de morter
sense additius, mixt de ciment blanc, calç i sorra de marbre blanc, amb imitació color existent

31,01 €

Altres conceptes 31,01000 €

P-591 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,52 €
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B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,20931 €
B8ZA1000 kg Segelladora 0,64260 €

Altres conceptes 2,66809 €

P-592 K898U001 m2 Pintat en veladura de parament de formigó/morter de calç/ceramica, etc, amb pintura mineral
al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat

12,19 €

B8ZAT020 l Diluent de pintura mineral al silicat per a protecció del formigó 1,11780 €
B8ZAT110 kg Pintura de fons a base de silicats, per a paraments de formigó 3,16600 €
B89ZNU20 l Pintura mineral al silicat d'un component, hidròfuga, amb color d'intensitat forta, per a

veladura del formigó
5,12000 €

Altres conceptes 2,78620 €

P-593 K89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat 15,50 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 4,44598 €
B8ZA1000 kg Segelladora 0,64260 €

Altres conceptes 10,41142 €

P-594 K89F5BJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

5,80 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,57528 €
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,52306 €

Altres conceptes 4,70166 €

P-595 KA88AMAN ut Treballs recuperació porta existent Fu08 de mides 1560x200 mm, consistent en l'escatat i
decapat, el posterior vernissat amb lasur dues mans, el canvi de ferratges i els elements de
fixació.

451,39 €

BAZG1130 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt 41,38000 €
K8AA3B22 m2 Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís a l'aigua, amb dues capes, amb la

superfície semi mat
79,18584 €

BAZGD370 u Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà 43,48000 €
K87AU00A m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta interior de fusta per a pintar,

amb aplicacions successives de producte decapant
185,51576 €

Altres conceptes 101,82840 €

P-596 KB15U010 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit
brillant mirall, format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat
10+10 mm, cantells polits h 120/140 amb butiral transparent col·locat amb silicona neutra i
galzes de neopre, col·locada amb fixacions mecàniques.
Clasificación de prestacions 1B1, segons UNE-EN 12600, per a una carrega 0,8 kN/m
aplicadada sobre la part superior del vidre segons CTE DB SE-AE; fixat a formigó amb
ancoratges mecánics d'expansió, d'alta resistencia.

376,03 €

BB15U010 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit
brillant mirall, format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat
10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb silicona neutra i galzes de neopre

346,05000 €

Altres conceptes 29,98000 €

P-597 KD51U130 u Morrió universal d'acer inoxidable, de forma esfèrica, de 130 mm de diàmetre, adaptable a
desguassos de 60 a 125 mm de diàmetre, encastat al paviment

34,83 €

B5ZHU130 u Morrió universal d'acer inoxidable, de forma esfèrica, de 130 mm de diàmetre, adaptable a
desguassos de 60 a 125 mm de diàmetre, acabat zincat, per a encastar al paviment

15,74000 €

Altres conceptes 19,09000 €

P-598 KY02U001 u Encast, en paret fabrica/mamposteria, amb mitjans manuals, de dimensions fins a 30x30x20
cm

25,14 €
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Altres conceptes 25,14000 €

P-599 KY02U002 u Encast, en paret fabrica/mamposteria, amb mitjans manuals, de dimensions aprox a
50x50x50 cm
Inclou:
Enderroc puntual pared fins trobar congreny, regularització superficie, encofrat lateral de
dau, i formigonat de dau de formigó amb fomrigó HA-25/B/20/IIa, vertit amb mitjans adequats.

47,97 €

Altres conceptes 47,97000 €

P-600 KY03UMAN u Cala en sostre/paret/paviment/fonament per comprovacions a requeriment de la DF, en
horitzontal vertical i inclinat, i posterior reposició

25,53 €

Altres conceptes 25,53000 €

P-601 L9CR40A3 u Reposició de fins a 9 peces de terratzo, amb peces recuperades o d'aplec 44,02 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,27300 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2
2,00520 €

Altres conceptes 41,74180 €

P-602 P0125000 Pa Ajudes ram paleta 5.915,44 €

Sense descomposició 5.915,44000 €

P-603 PA000004 u Desmuntatge, retirada i entrega quan ordeni el tècnic a la brigada municipal de les
instal·lacions de calefacció, radiadors, caldera, diposit gasoil, cablejat elèctric fora de norma,
inclou transport.

631,12 €

BKZ31000 u Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles líquids 275,76000 €
BKZ3A000 u Interruptor de nivell per a combustibles líquids 51,70000 €

Altres conceptes 303,66000 €

P-604 PA00MACQ u Partida alçada previsió pel programa de Control de Qualitat, segons annex, amb la
comptabilització dels assatjos positius

4.744,35 €

Sense descomposició 4.744,35000 €

P-605 PATR0001 pa Partida per a la realització del test de resposta tèrmica del terreny, consistent en avaluar la
saturació del terreny amb el temps utilitzant la recirculació d'aigua freda procedent de una
bomba de calor a temperatura constant durant un periode de temps no inferior a 120 hores.
Es generarà informe amb els resultats de temperatura inalterada del terreny, conductivitat
tèrmica, estimació de la deriva de temperatura amb el temps. No inclou a perforació del pou.

1.866,63 €

Sense descomposició 1.866,63000 €

P-606 PPAUÇ935 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'inertització de dipòsit de gas-oil existent
consistent en els treballs i conceptes següents:
- Neteja i Desgasificació que inclou la neteja interior del dipòsit i extracció del producte
restant així com dels residus generats i pòsit existent. Desgasificació mitjançant renovació de
l'atmosfera exploisiva amb ventilació forçada i mesuraments amb explosímetre del LIE.
Contempla l'obertura del dipòsit per a accés a l'interior. Inclou el certificat de neteja i
desgasificació.
- Gestió de Residus en planta gestora autoritzada per a residus perillosos i correcte
tractament d'eliminació. Contempla les següents de Transport mitjançant camió cisterna de
residus a la planta gestora i Gestió dels residus.
- inertització del dipòsit mitjançant aplicació d'escuma a l'interior d'aquest cobrint íntegrament
tots els espais existents. Inertització de la boca d'home i part accessible de les canonades
associades al dipòsit.
- memòria Inertització incloent el certificat IP06 costat de la tramitació en Indústria de la
baixa del dipòsit.
Inclou tràmits, taxes. Totalment acabat i certificat.

3.617,83 €

Sense descomposició 3.617,83000 €

P-607 XPAUÇ002 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització instal·lació de gas 553,47 €

Sense descomposició 553,47000 €
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P-608 XPAUÇ003 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització instal·lació de baixa tensió 1.730,85 €

Sense descomposició 1.730,85000 €

P-609 XPAUÇ004 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització de les instal·lacions tèrmiques 1.549,71 €

Sense descomposició 1.549,71000 €
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Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 01 Enderrocs i Treballs Previs

1 E2112695 m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres/adosada, o diposit soterrat, de 4
m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, amb mitjans manuals i
mecànics, tot inclòs, coberta, fonaments, etc i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor, Inclou neteja i estabilització del diposit
i posetrior reblert (P - 13)

11,99 68,224 818,01

2 K21BMI11 ut Retirada d'escala i barana metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 563)

307,97 1,000 307,97

3 K21A1001 u Arrencada de full i bastiment de finestra/porta/balconera de qualsevol
material, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor, inclos p/p vidres (P - 561)

6,00 50,000 300,00

4 K2148212 m3 Enderroc de mur de maçoneria i ceràmica de 50 a 60 cm de gruix,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
previ tall de disc (P - 543)

159,72 11,496 1.836,14

5 K219MI01 m3 Enderroc de paviment de qualsevol tipus, el seu suport, material de
regularització i solera de formigó en massa (de 15 a 25 cm. de gruix
total), amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor, p/p talls disc i repassos entregues perimetrals (P -
558)

19,72 174,180 3.434,83

6 K21A3A1A m2 Enderroc cancell vidre amb mitjans manuals, i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 562)

54,13 21,024 1.138,03

7 K21JBMAN u Desmuntatge porta fusta històrica incloent ancoratges i resta
d'elements ornamentals, abassegament i posterior transport a obra. (P
- 565)

196,82 1,000 196,82

8 K216MI03 m2 Enderroc de paret de tancament de maó massis i/o calat de 15 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 548)

10,65 191,494 2.039,41

9 K2144A00 m2 Enderroc de sostre/llosa complet, horintzontal o inclinat, incloent
paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, inclou p/p elements de seguretat, talls de
disc. (P - 542)

41,39 172,060 7.121,56

10 K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, de corretges de
fusta, enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 544)

12,17 19,449 236,69

11 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 547)

6,99 34,750 242,90

12 K2161511 m2 Enderroc d'envà/paredó fins a 10 cm de ceràmica 10 cm de gruix o
mampara alumini vidre, p/p portes, obertures, vidres, etc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 545)

3,04 10,000 30,40

13 K219MI21 m2 Arrencada de paviment hidràulic,de terratzo i/o de qualsevol altre tipus
i la base corresponent de suport fins deijar els revoltons i les biguetes
vistes, amb mitjans manuals, retirada de runa i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 560)

7,99 97,820 781,58

14 G219GFA0 m Tall en qualsevol material de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir, amb reglada (P - 538)

4,47 146,520 654,94

15 K218A410 m2 Enderroc de cel ras de qualsevol tipus i entramat de suport, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 554)

4,00 97,820 391,28

16 K219MI02 m2 Enderroc d'esglaó, esglaonat i la part proporcional de la solera de
supòrt, rampes i el suport corresponent, amb compressor i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 559)

20,44 0,585 11,96

17 K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar, inclòs material de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 555)

4,00 10,000 40,00

EUR
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18 KY03UMAN u Cala en sostre/paret/paviment/fonament per comprovacions a
requeriment de la DF, en horitzontal vertical i inclinat, i posterior
reposició (P - 600)

25,53 5,000 127,65

19 K219KFC0 m Tall en paret de qualsevol material de 10 a 30 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 556)

14,89 15,000 223,35

20 K2182E01 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en revoltons, per l'aplicació de
posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 551)

4,46 78,010 347,92

21 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 549)

12,17 60,509 736,39

22 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 552)

9,33 60,509 564,55

23 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 550)

8,11 278,124 2.255,59

24 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 564)

14,58 3,000 43,74

25 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 566)

15,84 2,000 31,68

26 K21JMAN1 u Desconnexió, retirada instal.lacions zones afectades planta baixa,
inclos enretirada de radiadors, cisternes,suports, aixetes, mecanismes
i desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, i/o trasllat a les dependències que fixi
l'ajuntament. (P - 567)

707,91 1,000 707,91

TOTAL Capítol 01.01 24.621,30

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 02 Moviment de Terres

1 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de
fondària (P - 18)

3,04 144,509 439,31

2 E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 16)

3,68 8,080 29,73

3 K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor (P - 569)

71,00 49,840 3.538,64

TOTAL Capítol 01.02 4.007,68

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 03 Sistema Estructural

Titol 3 01 Fonaments i contenció de terres

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 40)

9,39 24,460 229,68

2 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 34)

94,30 22,648 2.135,71

3 E31B300Z kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclos retalls, mermes,
cavalcaments, lligams, armadures auxiliars, separadors i tots els

1,22 1.967,600 2.400,47
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elements necessaris per a la correcte execució.  (P - 35)

4 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -
36)

18,92 13,800 261,10

5 E4BP111Z u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre de
fins a 150cm de longitud i fins a 40cm de longitud taladre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, tipus
HY-200 de hilti o equivalent.  (P - 44)

13,11 10,000 131,10

6 193527BZ m2 Solera de formigó HA-25/B/20/ IIa, de 20cm de gruix, armada amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 20x20 cm i 8
mm de Diametre, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm
de D de 20cm de gruix, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb
repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1
segons CTE/DB-HS 2006. Inclós part proporcional de talls amb disc
per a retracció segons plànols de projecte. (P - 2)

49,88 16,720 833,99

7 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba (P - 37)

91,30 3,744 341,83

8 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 38)

1,31 260,000 340,60

9 E32D3A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m (P - 39)

17,74 24,960 442,79

10 E4BP111W u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10mm de diàmetre de
fins a 100cm de longitud i fins a 30cm de longitud taladre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, tipus
HY-200 de hilti o equivalent.  (P - 43)

10,78 10,000 107,80

TOTAL Titol 3 01.03.01 7.225,07

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 03 Sistema Estructural

Titol 3 02 Estructura

1 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i elements
d'ancoratge i unions, en perfils laminats de qualsevol serie, pletines i
xapa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. Les unions de projecte es plantegen
soldades, qualsevol proposta de canvi a unions cargolades per part de
l'industrial no suposarà un augment de preu ni d'amidament. Inclós
part proporcional de mitjans elevadors adequars necessaris per a
l'execució dels treballs.  (P - 42)

1,89 14.924,342 28.207,01

2 E4BP11WW u Ancoratge amb tac d'acer de 12 mm de diàmetre, amb perforació i
injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat, tipus HY-200 amb
tac HIT de hilti o equivalent.  (P - 45)

11,77 50,000 588,50

3 K45R11A1 M2 Reparació superficial de sostre de formigó armat existent amb repicat
de formigó, sanejament i raspatllat de les armadures amb mitjans
manuals i amb raig de sorra, pasivat de les armadures, imprimació
anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi.
Armat de reforç a negatiu format per barres corrugades, dues unitats
per bigueta. Formigonat de capa de compressió amb formigó
HA-25/B/20/IIA autocompactant, vertit amb mitjans adecuats, vibrat i
curat.  (P - 575)

185,05 29,420 5.444,17

4 14LM116A m2 Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes col·laborants
d'acer galvanitzat, de gruix 0.80 mm, de 200 - 210 mm de pas de
malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 a 7 kN/m2, llum
menor de 2.8 m, amb una quantia de 1.5 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles

36,41 65,610 2.388,86

EUR
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electrosoldades de 20x20 cm, 8 i 8 mm de D i una quantia de 0.107
m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb mitjans adecuats. (P - 1)

5 E9371AG6 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 15 a 18
N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400
kg/m3, de 10 cm de gruix (P - 108)

18,51 14,380 266,17

6 4458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3 (P - 3)

393,52 4,643 1.827,11

7 44M1U001 m Estintolament de paret de pedra, de 45 a 60 cm de gruix, amb 2 perfils
d'acer laminat per a estructures S275JR, per a pas de fins a 1,8 m
d'amplària de llum de pas, col·locats recolzats sobre els brancals i
connexió entre els mateixos connectors Ø12 mm cada 25 cm amb
bolanderes i famelles, formació de recolzament a costat i costat ,
ataconat amb morter sense retracció rigitzadors als suports amb perfils
i platines d'acer (210 kg/m), engaltat de perfils, arestat i arrebossats de
brancals i dintell, tot segons plànol (P - 6)

393,66 6,950 2.735,94

8 44M13111 m Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix fins una
amplada de pas de 160 cm, amb un perfil d'acer per a estructures
S275JR laminats en calent, replanteig, obertura de forats per als
reolzaments, daus de formigó, estintolament sostres costat i costat,
amb sopandes, regata mur, co.locació del perfil, rigiditzadors, ataconat
amb morter sense retracció amb platines d'acer, engaltat de perfils,
arestat i arrebossats de brancals i dintell, tot segons plànol (P - 4)

198,57 5,600 1.111,99

9 44M13MAN m Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix fins una
amplada de pas de 600 cm, amb un perfil d'acer per a estructures
S275JR laminats en calent, replanteig, obertura de forats per als
reolzaments, daus de formigó, estintolament sostres costat i costat,
amb sopandes, regata mur, co.locació del perfil, rigiditzadors, ataconat
amb morter sense retracció amb platines d'acer, engaltat de perfils,
arestat i arrebossats de brancals i dintell, tot segons plànol (P - 5)

237,41 38,000 9.021,58

10 K216151W u Unitat de dau de formigó per a estintolament. Inclou:
- enderroc puntual per a formació de dau.
- encofrat lateral de dau.
- formigonat de dau de formigó amb fomrigó HA-25/B/20/IIa, vertit
amb mitjans adequats.  (P - 546)

232,11 22,000 5.106,42

11 44M1UMAN m Muntatge i desmuntatge estintolament de forjat amb una alçada fins a
3,5 m, amb puntals metal.lics telescòpics amortizables amb 150 usos, i
taulons de fusta amortizable en 10 usos. (P - 7)

9,37 106,600 998,84

TOTAL Titol 3 01.03.02 57.696,59

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 03 Sistema Estructural

Titol 3 03 Ajudes

1 K45RA011 m Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les
armadures fins descobrir-les, sanejament i raspatllat de les armadures
amb mitjans manuals, pont d'unió amb morter polimèric de resines
epoxi. regularitzaciód e superficies amb morter epoxi, càrrega manual
de runa sobre contenidor. (P - 576)

24,14 166,100 4.009,65

2 E61Z14T1 u Travada de parets amb connector de rodó d'acer AEH de diàmetre 12
mm en forma de Z, de 50x220x50 mm, col·locat amb el mateix morter
de la paret (P - 61)

3,54 50,000 177,00

3 E61Z1MAN u Travada de parets/paviments/etc amb connector Ø12 mm de rodó
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
col·locat amb resines de dos components (P - 62)

1,96 57,625 112,95

EUR
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TOTAL Titol 3 01.03.03 4.299,60

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 03 Sistema Estructural

Titol 3 04 Reforç Estructura Coberta

1 KY02U001 u Encast, en paret fabrica/mamposteria, amb mitjans manuals, de
dimensions fins a 30x30x20 cm (P - 598)

25,14 28,000 703,92

2 KY02U002 u Encast, en paret fabrica/mamposteria, amb mitjans manuals, de
dimensions aprox a 50x50x50 cm
Inclou:
Enderroc puntual pared fins trobar congreny, regularització superficie,
encofrat lateral de dau, i formigonat de dau de formigó amb fomrigó
HA-25/B/20/IIa, vertit amb mitjans adequats.  (P - 599)

47,97 8,000 383,76

3 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra, inclo p/p encofrat (P - 52)

2,61 112,000 292,32

4 E433F142 m3 Biga de fusta de pi flandes GL24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm
de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN
351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer. (P - 41)

756,64 7,082 5.358,52

5 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i elements
d'ancoratge i unions, en perfils laminats de qualsevol serie, pletines i
xapa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. Les unions de projecte es plantegen
soldades, qualsevol proposta de canvi a unions cargolades per part de
l'industrial no suposarà un augment de preu ni d'amidament. Inclós
part proporcional de mitjans elevadors adequars necessaris per a
l'execució dels treballs.  (P - 42)

1,89 6.653,606 12.575,32

6 E4ZW1MA2 u Cargol passant Ø12 30 a 40 cm, amb cargol, volandera i femella per a
fixació de perfils metàl·lics/jassera de fusta (P - 50)

2,39 716,800 1.713,15

7 E4ZW1MAN u Cargol passant Ø12 per corretga 10x20, amb cargol, volandera i
femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó (P -
51)

1,76 224,000 394,24

8 E4ZW1150 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 48)

5,45 50,000 272,50

9 E4ZW1350 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 49)

7,00 60,000 420,00

10 K4GR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb
grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en
l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada (P - 578)

22,37 50,000 1.118,50

11 K43R1MAN u Cosit Fendas biga de fusta amb cargols 25/30 cm, perforacions amb
trepant mecànic de 28 mm.
(P - 572)

14,34 33,480 480,10

12 K43R1224 u Reparació de tram central de bigua amb sistema beta, sanejament de
la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm, armadures de
rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de
morter sintètic de resines epoxi de la zona afectada (P - 571)

278,30 2,000 556,60

13 K43RMAN1 ut Acodolament corretges de fusta amb tub galvanitzat de 40x40x2 mm
(P - 573)

4,46 90,000 401,40

TOTAL Titol 3 01.03.04 24.670,33

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 03 Sistema Estructural
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Titol 3 05 Aïllaments passius contra el foc

1 K5Z1AM20 dm3 Massissat perfils metalics amb Morter fluït d'altes prestacions (60
MPa) per ancoratges i reblerts.WEBER.TEC GROUT 600,
ref.39792500, ref. 39792500 de la sèrie Ancoratges de WEBER, inclou
mitjans auxilars, vertit, forats estructura per vertir, segellat posterior,
respas, partida totalment executada (P - 580)

5,87 542,080 3.182,01

2 E7D69MAN m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i quatre capes de pintura intumescent i capa final
de segellat i acabat a escollir per la Direcció de l'Obra, amb gruix
necessari per garantir R90 en funció de la massivitat dels perfils, inclós
mitjans elevadors i auxiliars necessaris per deixar la unitat totalment
acabada i amb certificat de material i execució.  (P - 75)

56,91 207,085 11.785,21

3 E7D69TKZ m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i dues capes de pintura intumescent i capa final de
segellat i acabat a escollir per la Direcció de l'Obra, amb gruix
necessari per garantir R30 en funció de la massivitat dels perfils, inclós
mitjans elevadors i auxiliars necessaris per deixar la unitat totalment
acabada i amb certificat de material i execució.  (P - 76)

31,33 127,064 3.980,92

4 K7D69TK0 m2 Vernís intumescent de bigues compostes de fusta previ neteja i
raspatllatde fusta .Vernís intmescent, Wood Stofire Intmescente
d'Euroquimica, format per tres capes; WSI Tapaporos 1 component
75 gr/m2 = 13,2 m2/kg, WSI Intmescent 2 components i 2 capes de
200 gr cada una rend. 6,5 m2/lc = 5,0 m2 Kg i capa d'acabat WSI
Finish de 150 a 200 gr/m2 rend 5 a 6,6 m2/kg, inclou p/p sistemes
d'elevació, proteccions i ajudes. (P - 582)

36,70 50,000 1.835,00

5 E8121412 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1, gruix mínim 15 mm (P - 78)

9,53 151,770 1.446,37

TOTAL Titol 3 01.03.05 22.229,51

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 04 Sistema d'Envolvents i Acabats Exteriors

Titol 3 01 Murs, i soleres en contacte amb el terreny

1 493513BS m2 Solera de formigó HAF30/B/20/ IIa/Hidrofug , de 15 cm de gruix,
acabat fratasat, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de
D de 15 cm, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons
CTE/DB-HS, Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. (P - 9)

30,56 84,430 2.580,18

2 493513BB m2 Solera de formigó HAF30/B/20/ IIa/Hidrofug , de 15 cm de gruix,
acabat fratasat, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de
D de 15 cm, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons
CTE/DB-HS, Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, planxa Poliestire
Extruit de 50 mm (P - 8)

36,16 45,280 1.637,32

3 FD5A2052 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de
60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de
grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les
terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 517)

33,13 10,000 331,30

4 E7883202LBIP m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED ref. 2121-20 de la serie Emprimació,
preparació de suport i sistemes líquids d'ASFALTEX amb una dotació
de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes (P - 70)

8,27 10,000 82,70

5 ED5L36G3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de
polièster adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 9 mm
d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de
250 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (P - 191)

6,29 10,000 62,90
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6 E7A138730003 m2 Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa amb làmina
bituminosa d'oxiasfalt LO-25-PE amb armadura de film de polietilè de
65 g/m2 adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació. Articles: ref.
2192-10 de la serie Emprimació, preparació de suport i sistemes
líquids, ref. 2121-15 de la serie Emprimació i preparació de suport i
sistemes líquids d'ASFALTEX (P - 72)

17,54 8,740 153,30

7 E61802JK m2 Paredó de tancament d'una cara vista de 10 cm de gruix de bloc
foradat de morter de ciment gris, de 400x200x100 mm, llis, amb una
cara esmaltada categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari (P - 60)

43,30 8,740 378,44

8 E7883202MAN m2 Barrera de protecció enfront del radó sota solera en contacte amb el
terreny amb nivell de referència d'exposició al radó 300 Bq/m³, amb
làmina de betum additivat amb plastòmer APP, LA-30-AL, amb
armadura d'alumini, de superfície no protegida, i coeficient de difusió
enfront del gas radó 1x10-13 m²/s, totalment adherida al suport amb
bufador, col·locada amb cavalcaments a la base de la solera, sobre
una capa de formigó de neteja, prèvia emprimació amb emulsió
asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, i protegida amb una capa
antipunxonament de geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de
polipropilè-polietilè, de 125 g/m². Exhalació de radó prevista a través
de la barrera de protecció: 0,001 Bq/m²·h. Inclús banda de reforç de
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP,
(rendiment: 0,5 m/m²), per a la resolució del perímetre.
(P - 71)

20,22 183,491 3.710,19

9 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4 (P - 109)

9,49 129,710 1.230,95

TOTAL Titol 3 01.04.01 10.167,28

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 04 Sistema d'Envolvents i Acabats Exteriors

Titol 3 02 Façanes

Titol 3 (1) 02 Part Massisa

1 K44ZMAN1 u Formació de forat a paret de maó massis/pedra de 30x30x15 cm. per
al recolçament de llinda, retacat i masissat posterior amb maons
masissos i morter de ciment,1:5, 7,5N/mm2, retirada de runa i càrrega
sobre camió o contenidor. Tot segons detall planols. (P - 574)

18,37 46,000 845,02

2 E83EZZGB m2 Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 63 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques sedmirigida de llana de vidre de 50 mm y
0,031, inclou p/p brancals obertures, i cortiners (P - 82)

32,80 416,430 13.658,90

3 E83EZMAN m2 Tabica penjant plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 63 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques de llana de roca de 50 mm y 0,031,i sub
estructura de ferro galvanitzat de 40x40x2mm cada 1 en horitzontal i
en vertical,  inclou p/p brancals obertures, i cortineros
(P - 81)

48,86 51,480 2.515,31

4 K88RP100 m2 Reparació puntual de parament verical exterior amb revestiment de
gruix 1 cm de morter sense additius, mixt de ciment blanc, calç i sorra
de marbre blanc, amb imitació color existent (P - 590)

31,01 100,000 3.101,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.04.02.02 20.120,23

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV
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Capítol 04 Sistema d'Envolvents i Acabats Exteriors

Titol 3 02 Façanes

Titol 3 (1) 04 Fusteries Exteriors

1 EA14MIR5 u Fusteria tipus Fu01 2 fulles 1080x1700 mm Mod Plus de Roi motllura
recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de
persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall
planols (P - 138)

1.652,78 20,000 33.055,60

2 EA14MIR6 u Fusteria tipus Fu02 2 fulles 1080x1480 mm Mod Plus de Roi motllura
recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de
persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall
planols
(P - 139)

1.536,97 4,000 6.147,88

3 EA14MIR7 u Fusteria tipus Fu03 2 fulles 2430x1480 mm Mod Plus de Roi motllura
recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de
persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall
planols
(P - 140)

2.152,13 3,000 6.456,39

4 EA14MIR8 u Fusteria tipus Fu04 2 fulles fix Superior 1060x3050 mm Mod Plus de
Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense
galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre,
col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos,
vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons
detall planols
(P - 141)

3.135,65 1,000 3.135,65

5 EA14MIR9 u Fusteria tipus Fu05 1 fulles fix Superior 530x100 mm Mod Plus de Roi
motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense
galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre,
col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos,
vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons
detall planols
(P - 142)

1.634,33 2,000 3.268,66

6 EA14MI10 u Fusteria tipus Fu06 1 fulla 1080x3320 porta batent+1 fix superior.
Llates de fusta de pi Melis, tractada i vernissada de llates de 120x17
mm de gruix sobre estructura de rastrells de 45x45 de pi autoclau
vernissat amb lasur, amb aïllament interior EI-60-C5 . Tot segons
detall planols
(P - 134)

1.343,86 1,000 1.343,86

7 EA14MI07 u Fusteria tipus Fu07 2 fulles 1080x2220 mm Mod Plus de Roi motllura
recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de
persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall
planols
(P - 133)

2.044,16 2,000 4.088,32

8 KA88AMAN ut Treballs recuperació porta existent Fu08 de mides 1560x200 mm,
consistent en l'escatat i decapat, el posterior vernissat amb lasur dues
mans, el canvi de ferratges i els elements de fixació. (P - 595)

451,39 1,000 451,39

9 EA14MIZ9 u Fusteria tipus Fu09 1 fulles fix Superior Triangular 530x107 mm Mod
Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor,
marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i
col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control
solar . Tot segons detall planols
(P - 143)

1.666,44 2,000 3.332,88
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10 EC151MAN m2 Fusteria tipus Fe 10 vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini,
amb forma d'arc segons plànols. (P - 184)

226,87 1,000 226,87

11 EA11D3E5 u Balconera Fu10 de fusta de Pi Melis per a envernissar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana (P -
130)

391,39 1,000 391,39

12 EA11DMAN u Balconera Fu12 de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana (P -
132)

391,39 1,000 391,39

13 EA14MI11 u Fusteria tipus Fu11 2 fulles 1080x1070 mm Mod Plus de Roi motllura
recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de
persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall
planols
(P - 135)

1.487,81 2,000 2.975,62

14 EA14MI13 u Fusteria tipus Fu13 2 fulles 1000x700 mm Mod Plus de Roi motllura
recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de
persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall
planols
(P - 136)

1.228,89 1,000 1.228,89

15 EA11D3MA u Balconera de fusta Fu14 de Pi Melis per a envernissar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 108x215 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana (P -
131)

423,62 1,000 423,62

16 EA14MIAM u Fusteria tipus Fu15 1 fulles fix 600x600 mm Mod Plus de Roi motllura
recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de
persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació inclos, vidre
4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall
planols
(P - 137)

995,12 2,000 1.990,24

17 EAM2U020 u Porta corredissa Fe05 d'apertura automàtica, de dues fulles de
184x230 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions, sistema GEZE Slimdrive SL NT-FR,
homologat per a sortida d'emergència Motor 100/200kg o similar (P -
153)

4.180,09 1,000 4.180,09

18 EABGZA03 u Fusteria d'acer tipus Fe06 de 150x210 cm, dues fulles batents amb de
safates de xapa corten de 2 mm microperforada, enrasades a façana.
Xapa corten oxidat i passivitzat, inclos p/p subestructura amb tub
galvanizat de 40x40. Barres antipanic amb clau, i desbloquig des de
l'interior i selector de porta, tot segons planols.   (P - 146)

1.148,47 1,000 1.148,47

19 EASAMI68 u Fusteria tipus Fe07 de mides totals 95x215 cm, formada per una fulla
batent de 85x210 cm de llum de pas. Conjunt tallafocs metàl·lic,
EI2-C5 60, amb frontisses homologades, pany de cop de seguretat,
amb clau mestrejada a quatre nivells, acabat esmaltat, amb certificat
d'homologació, col·locada enrasada per la cara interior. Inclou
premarc d'acer galvanitzat, amb barra antipanic. Tot segons detall
planols
(P - 170)

315,29 1,000 315,29
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20 EC151E01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb
Ud'acer inxodable AINSI 316 , inclos p/p cantells polits (P - 183)

79,31 14,145 1.121,84

21 ECZ3MIF0 m Polit de cantells vidre laminar de seguretat de dues llunes  (P - 186) 11,92 30,100 358,79

22 EABGZP44 m2 Perfileria U d'acer inoxidable AISI 316 al perimetre de 35x25 mm amb
doble tira de neopre de 6 mm. de gruix, tornilleria i segellat del conjunt.
Tot segons detal planols (P - 152)

107,85 14,145 1.525,54

TOTAL Titol 3 (1) 01.04.02.04 77.558,67

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 04 Sistema d'Envolvents i Acabats Exteriors

Titol 3 03 Coberta

1 E5Z2F484 m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de
fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat
hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i
cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts (P - 55)

59,22 51,980 3.078,26

2 E762MI0A m2 Feltre de polipropilè, Tyvek Pro, de Maydilt impermeable i transpirable,
col·locada semiadherida amb franges d'adhesiu de cautxú sintètic (P -
68)

3,34 67,020 223,85

3 K5ZFMI00 u Gàrgola de planxa de zinc de 1,2 mm. de gruix, de 50 mm de
diàmetre, col·locada  (P - 581)

17,49 2,000 34,98

4 K52RU008 m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, reperfilat
canals amn morter de regularització, substitució de teules trencades
amb teula àrab envellida, en una proporció de 2 u/m2, recol·locació
teules mogudes,elements de coronaments esfèrics, presa d'una de
cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 579)

4,93 200,000 986,00

5 E5414826 m2 Coberta de planxa de zinc prepatinat pigmentat de 0.82 mm de gruix,
tipus Wmzinc, junt longitudinal sobre llistó amb tapajunts, cada 50 cm i
junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions
mecàniques sobre làmina sintètica de 3 mm de gruix, formada per una
pel·lícula de polietilè alveolar e impermeable, recoberta en el seu part
inferior per una làmina tèxtil i en el part superior per una malla que
millora l'adhesió, per a la impermeabilització i desolidarització de
paviments, en rotlle de 30 metres, ref. B84901003 de la sèrie
Impermeabilitzants de BUTECH, inclo p/p aiguafons,careners, remats,
superiors, inferiors, laterals, transicionsentre paraments horitzontals i
verticals, tot segons plànols de detall

(P - 53)

116,74 69,554 8.119,73

6 E5ZJ25DP m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de 0.82 mm de
gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant (P - 56)

44,21 22,750 1.005,78

7 KD51U130 u Morrió universal d'acer inoxidable, de forma esfèrica, de 130 mm de
diàmetre, adaptable a desguassos de 60 a 125 mm de diàmetre,
encastat al paviment (P - 597)

34,83 1,000 34,83

8 E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà (P - 54)

12,03 14,893 179,16

9 E7613A06LBLP m2 Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una
làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb
adhesiu de cautxú sintètic. Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris
d'ASFALTEX (P - 67)

21,62 35,722 772,31

10 E7C9R5C1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W, amb revestiment
de vel negre, col·locada sense adherir (P - 73)

8,20 1,000 8,20
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TOTAL Titol 3 01.04.03 14.443,10

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 04 Sistema d'Envolvents i Acabats Exteriors

Titol 3 04 Volums Exteriors

Titol 3 (1) 01 Cancell Accès

1 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i elements
d'ancoratge i unions, en perfils laminats de qualsevol serie, pletines i
xapa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. Les unions de projecte es plantegen
soldades, qualsevol proposta de canvi a unions cargolades per part de
l'industrial no suposarà un augment de preu ni d'amidament. Inclós
part proporcional de mitjans elevadors adequars necessaris per a
l'execució dels treballs.  (P - 42)

1,89 1.249,322 2.361,22

2 E8653BK5 m2 Revestiment vertical/horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19
mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309,
reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta (P - 86)

26,33 13,090 344,66

3 E86LMI42 m2 Revestiment de parament horitzontal amb xapa d'acer de 2 mm., de
gruix de resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i
passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, segons
despesejament de projecte fixades cargolada inclos p/p sobre
estructura de perfils d'acer galvanitzat, incloent parts registrables
cargolades (Tubs de 40.40.2 mm. fixats mecànicament a estructura
portant) Tot segons detall planols (P - 92)

68,37 14,563 995,67

4 E7C9RBC1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
46 a 55 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W, amb revestiment
de vel negre, col·locada sense adherir (P - 74)

14,48 14,340 207,64

5 E7C9R5C1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W, amb revestiment
de vel negre, col·locada sense adherir (P - 73)

8,20 9,523 78,09

6 E86LMI41 m2 Revestiment de parament vertical amb xapa d'acer de 2 mm., de gruix
de resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i
passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, segons
despesejament de projecte fixades cargolada inclos p/p sobre
estructura de perfils d'acer galvanitzat (Tubs de 40.40.2 mm. fixats
mecànicament a estructura portant) Tot segons detall planols (P - 91)

63,80 11,038 704,22

7 E894FBF0 m2 Pintat element metal.lic, biga, pilar, element compost de perfils d'acer
a amb pintura acrilica, amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat efecte corten texturitzat
(P - 94)

26,34 10,825 285,13

TOTAL Titol 3 (1) 01.04.04.01 4.976,63

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 04 Sistema d'Envolvents i Acabats Exteriors

Titol 3 04 Volums Exteriors

Titol 3 (1) 02 Escala Exterior

1 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i elements
d'ancoratge i unions, en perfils laminats de qualsevol serie, pletines i
xapa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. Les unions de projecte es plantegen
soldades, qualsevol proposta de canvi a unions cargolades per part de

1,89 6.792,184 12.837,23
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l'industrial no suposarà un augment de preu ni d'amidament. Inclós
part proporcional de mitjans elevadors adequars necessaris per a
l'execució dels treballs.  (P - 42)

2 E86LMI21 m2 Revestiment de parament vertical amb safates de planxa d'acer de 2
mm. Microperforada 60% de Ø2mm , de gruix de resistència millorada
a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i passivitzat) S355J0WP
segons PNE-EN 10025-5, de 40+40+240+40+40 mm., fixades amb
fixacions mecàniques sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat
(Tubs de 40.40.2 mm. fixats mecànicament aun perfil L55.55.5 mm.)
Tot segons detall planols (P - 90)

80,75 152,237 12.293,14

3 E86LMI41 m2 Revestiment de parament vertical amb xapa d'acer de 2 mm., de gruix
de resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i
passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, segons
despesejament de projecte fixades cargolada inclos p/p sobre
estructura de perfils d'acer galvanitzat (Tubs de 40.40.2 mm. fixats
mecànicament a estructura portant) Tot segons detall planols (P - 91)

63,80 133,610 8.524,32

4 EB32U060 m2 Reixa Deploye amb bastiment perimetral de perfils galvanitzats
40x40x2, i col·locada amb perfils perimetrals cargolats d'acer
galvanitzat 20x20x2 mm , plafons de malla deploye galvanitzada a
escollir per la DF amb xapa d'1,2 mm de gruix, galvanitzada, ancorada
a estructura metal.lica  (P - 180)

104,28 29,610 3.087,73

5 EB14ZP44 m Passamà d'acer galvanitzat 50x8 mm soldat per mitja de pipetes de
Ø8 mm a muntants. Tot segons detall plànols. (P - 179)

44,99 53,690 2.415,51

6 K89F5BJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim (P
- 594)

5,80 412,690 2.393,60

7 EB122JAM m Barana d'acer galvanitzat, passamà perimetral 40x10, i brèndoles Ø12
cada 10 cm, de 110 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella (P - 175)

176,45 2,800 494,06

8 E89AACJ0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 97)

20,24 49,200 995,81

9 E9S2MQ3B m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu tipus diamant, d'acer
galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat soldat (P - 121)

66,75 23,380 1.560,62

10 E9S2MAN m Esgraonat de planxa plana galvanitzada 4 mm de textura amb relleu
tipus diamant , 4 plecs i desenvolupament màxmm 600 d'acer
galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat soldat, inclos passamas per
formació esgraonat, i reforços cantoneres, col·locat a l'obra amb
soldadura, inlclou p/p angular fixació a biga

(P - 120)

77,40 60,500 4.682,70

11 E894FBF0 m2 Pintat element metal.lic, biga, pilar, element compost de perfils d'acer
a amb pintura acrilica, amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat efecte corten texturitzat
(P - 94)

26,34 166,952 4.397,52

12 E8MAU050 m Barana formada per 2 planxes d'acer de 3 mm sobre subestructura de
xapa d'acer pintat amb planxa d'acer h/135 cm de 3 mm de gruix,
col.locada soldada, inclo p/p subestructura de suport. (P - 104)

214,70 4,700 1.009,09

TOTAL Titol 3 (1) 01.04.04.02 54.691,33

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 04 Sistema d'Envolvents i Acabats Exteriors

Titol 3 05 Linea de Vida

1 EB71MAN2 u Linea de vida horitzontal Tipus 1 UNE EN 795C LVH001 de 33 ml,
acer inxidable, amb 2 carros de translació UNE EN 795, portes
instal.lació, certificació, p/p elements de seguretat, control documental,
certificació i llibre de manteniment.Fixada coberta teule inclinada
sobre cavalls de fusta, partida totalment acabada, inclou
desumuntatge de teules, ancoratge a cavall de fusta, re
impermeabilització, peces especials, segellats, inclos ajuts, i elements

2.550,55 1,000 2.550,55

EUR
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d'elevació i de seguretat. (P - 181)

TOTAL Titol 3 01.04.05 2.550,55

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 05 Sistema de Compartimentació

Titol 3 01 Divisories

1 E612AR6L m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, de dues cares
vistes, junta repassada col·locat amb morter de calç  (P - 57)

47,43 42,884 2.033,99

2 E612MI1N m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu
inclusor aire/plastificant (P - 58)

25,73 8,316 213,97

3 E4F7NK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.05 m
de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
(P - 47)

14,82 10,000 148,20

4 E614ATAX m2 Paredó recolzat divisòria de 9 cm de gruix, de totxana de 240x115x90
mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2.5
N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 (P - 59)

29,55 41,220 1.218,05

5 E83EZZGB m2 Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 63 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques sedmirigida de llana de vidre de 50 mm y
0,031, inclou p/p brancals obertures, i cortiners (P - 82)

32,80 169,167 5.548,68

6 E8L128H8 m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 27 cm, llargària 170
cm, col·locada amb morter ciment 1:8 armadura d'acer corrugat
B500S i formigó HA-25/F/10/IIa (P - 103)

32,97 39,100 1.289,13

7 E652234R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12.5 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 63)

41,42 158,648 6.571,20

8 E652237R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12.5
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P -
64)

50,01 14,368 718,54

9 E6522MAN m2 Suplement cost placa hidrofuga guix laminat 12,5 mm vora afinada (P
- 65)

3,00 101,928 305,78

10 E83EZMAN m2 Tabica penjant plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 63 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques de llana de roca de 50 mm y 0,031,i sub
estructura de ferro galvanitzat de 40x40x2mm cada 1 en horitzontal i
en vertical,  inclou p/p brancals obertures, i cortineros
(P - 81)

48,86 32,910 1.607,98

TOTAL Titol 3 01.05.01 19.655,52

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV
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Capítol 05 Sistema de Compartimentació

Titol 3 02 Fusteries Interiors

1 EAQDZP18 u Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250 cm, amb dues
fulles batents i 1 fix superior, enrasades cara Exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de
formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40
mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de
8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm,
raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm
de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i
condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565
d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció acústica >30dBA (P -
166)

992,89 1,000 992,89

2 EAQDMAN2 u Fusteria de fusta tipus Fu02 de mides totals 90x250 cm, amb 1 fulles
batents i 1 fix superior, enrasades cara Exterior. Fulles formades per
una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues
cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat
a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi
de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per
pintar. Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques
segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565
d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció acústica >30dBA (P -
160)

550,39 1,000 550,39

3 EAQDMAN3 u Fusteria de fusta tipus FU03 de mides totals 110x250 cm, amb una
fulles batents i 1 fix superior, enrasades cara Exterior. Fulles
formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una
quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i
acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm
de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc
tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm,
raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm
de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i
condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565
d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció acústica >30dBA

folrats interiorment per un enrastrellat de llates de fusta de pi de
35x35 mm formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una
llata de 35x35 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug
(B-s1, d0) de 8 mm de gruix, fulla batent formada per un enrastrellat
de llates de fusta de pi de 35x50 mm formant una quadrícula de 30x30
cm, recercat amb una llata de 35x50 mm, i acabat a les dues cares
amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot
el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40
mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat (reforçat
horitzontalment amb tub d'acer 60x40x3 mm). entapetat amb tauler de
DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Tot segons detall
plànols.3.Maneta d'acer inoxidable AISI 316 tipus 1988 600CH
d'Ozcariz
Mecanisme de balda de tancament tipus 81/654 TO amb botó de

565,43 1,000 565,43

EUR
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senyalització tipus 94/1654 TO d'Ozcariz

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565
d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció acústica >30dBA (P -
161)

4 EAQDMAN4 u Fusteria de fusta tipus FU04 de mides totals 95x210 cm, amb una
fulles batent, enrasades cara Exterior. Fusteria de fusta tipus Fu01 de
mides totals 200x250 cm, amb dues fulles batents i 1 fix superior,
enrasades cara Exterior. Fulles formades per una subestructura
rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb
taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el
perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40
mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat
amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions tècniques segons
planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565
d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció acústica >30dBA (P -
162)

398,83 1,000 398,83

5 EATA6J27 u Porta acústica Fu05, de 100x215 amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat lacat, de 54
mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 46 dB(A), d'una fulla
batent de cares llises de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt
bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau
mestrejada, maneta AISI 316 tipus 1988 600 CH d'Ozcariz o
equivalent (P - 173)

937,98 1,000 937,98

6 EAQEA184 u Porta de fulles batents Fu 06 de fusta per a interior, batent, de 40 mm
de gruix, amb una llum de pas de 80/85/90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi
de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de
40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1,
d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta
de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15
cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10
mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i
condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565
d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció acústica >30dBA
(P - 167)

277,01 3,000 831,03

7 EAQDMAN7 u Fusteria de fusta tipus FU07 de mides totals 95x210 cm, amb una
fulles corredera guia Klein, Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate
AISI 316. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de
pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de
40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1,
d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta
de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15
cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10
mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i
condicions tècniques segons planols.

(P - 163)

384,80 1,000 384,80

8 EAQDMAN8 u Fusteria de fusta tipus FU08 de mides totals 90x210 cm, amb una
fulles batent, enrasades cara Exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de
formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40
mm, i acabat a les dues cares amb taulell WISA Abet (B-s1, d0) de 8
mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm,
raspatllat i imprimat entapetat amb Wisa Abet hidròfug de 10 mm de
gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i
condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565

384,80 1,000 384,80

EUR



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

PRESSUPOST Pàg.: 16

d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció acústica >30dBA

(P - 164)

9 EAQDZ215 u Conjunt Fu10 de quatre fulles correderes batents amb guia superior
penjada al sostre, llum 448x280, de 40 mm de
acabat exterior amb taulell de Taulell Wisa 9 mm Bs1 d0, mecanismes
de fixació i alliberament manuals, junts i sistema corredís amb carril
superior sense guia inferior, col·locat, inclos p/p estructura de suport,
tanques i peces especials.
(P - 165)

1.582,74 1,000 1.582,74

10 EAQDMA09 u Fusteria de fusta tipus FU09 de mides totals 95x215 cm, amb una
fulles batent.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de
formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40
mm, i acabat a les dues cares amb taulell Wisa Abet ignífug (B-s1, d0)
de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de
faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15
cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de
10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments,
ferratges i condicions tècniques segons planols.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565
d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció acústica >30dBA
(P - 154)

384,80 3,000 1.154,40

11 EAU15C40 m2 Envà mòbil bidireccional Fu11 Tipus Reuter o similar format de mides
totals 448x280 format per 4 moduls amb dues portes acustiques
integrades, de 103 mm de gruix, amb una massa superficial 40 kg/m2,
guia superior lacada penjada al sostre, perfileria no vista d'alumini
anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior
amb taulell de Taulell Wisa 9 mm Bs1 d0, mecanismes de fixació i
alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb
carril superior sense guia inferior, col·locat, inclos p/p estructura de
suport, tanques i peces especials.  (P - 174)

539,23 12,544 6.764,10

12 EAQDMA11 u Fusteria de fusta tipus Fu12 de mides totals 80x222 cm, amb una
fulles corredera guia Klein, Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate
AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de
formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40
mm, i acabat a les dues cares amb taulell de Wisa Abet (B-s1, d0) de
8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm,
raspatllat i imprimat entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10
mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i
condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565
d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció acústica >30dBA
(P - 155)

384,80 1,000 384,80

13 EAQDMA12 u Fusteria de fusta tipus Fu13 de mides totals 212x280 cm, amb dues
fulles correderes guia Klein, Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate
AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de
formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40
mm, i acabat a les dues cares amb taulell Wisa Abet (B-s1, d0) de 8
mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm,
raspatllat i imprimat entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10
mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i
condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565
d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció acústica >30dBA
(P - 156)

655,76 1,000 655,76

14 EASAZP07 u Porta tallafocs de fusta tipus Fu14, EI2 40-c5, d'una fulla batent de
95x215 cm tipus Puertas Cortafuegos de Madera o equivalent, amb
certificat d'homologació, per pintar, col·locada emplafonada a cara
amb taulell Wisa Abet ignifug. Inclou frontisses, juntes intumescents,
pany de cop amb clau mestrejada, manetes i topall d'acer inoxidable.

365,90 1,000 365,90

EUR
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Totes les portes tallafoc tindran frontisses de retorn i tindran
certificació d'homologació segons CTE. Pany de cop i clau mestrejada
quatre nivells. Maneta d'acer inoxidable AISI 316 tipus 1988 600CH
d'Ozcariz (P - 172)

15 EAQSC133 u Conjunt d'armari dues fulles batents, Fu15 de 140x90 taule Wisa Abet
ignifug de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de 40 cm d'amplària, inclos formació caixa
interior. (P - 169)

253,08 1,000 253,08

16 EAQDMA15 u Fusteria de fusta tipus FU16 de mides totals 118x280 cm, amb una
fulla pivotant.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de
formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40
mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de
8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm,
raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm
de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i
condicions tècniques segons planols.Pany amb clau, pivot intern per a
fixació sostre i paviment.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565
d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció acústica >30dBA (P -
157)

424,94 1,000 424,94

17 EAQDMA16 u Fusteria de fusta tipus FU17 de mides totals 118x312 cm, amb una
fulla pivotant.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de
formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40
mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de
8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm,
raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm
de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i
condicions tècniques segons planols.
Pany amb clau, pivot intern per a fixació sostre i paviment.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565
d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció acústica >30dBA (P -
158)

485,14 1,000 485,14

18 EAQDMA17 u Fusteria de fusta tipus Fu18 de mides totals 170x280 cm, amb una
fulla corredera guia Klein, pany i clau, Tirador Vertical Ø35 mm d'acer
inox Mate AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de
formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40
mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de
8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig.
Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm,
raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm
de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i
condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565
d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció acústica >30dBA
(P - 159)

625,65 1,000 625,65

19 EAQEMA19 u Porta de fulles batents Fu 19 de fusta per a interior, batent, de 40 mm
de gruix, amb una llum de pas de 50 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Enrasada exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de
formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40
mm, i acabat a les dues cares amb taulell Wisa Abet ignifug (B-s1, d0)
de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de
faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15
cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de
10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments,
ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565
d'Ozcariz, un grau d'index global de reducció acústica >30dBA
(P - 168)

242,92 6,000 1.457,52

EUR
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20 EABGZMAN u Fusteria d'acer tipus Fi01 de 150x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix
formada amb perfils del Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat
interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de
1'75 mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir
(galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior
del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF. Maneta
d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i
clau. Amb mecanisme tancaportes de GEZE
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols
ocults autoperforants. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons
detall plànols.
(P - 151)

1.148,47 3,000 3.445,41

21 EABGZM02 u Fusteria d'acer tipus Fi02 de 90x260 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada
amb perfils del Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i
exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons EN10025:1993
laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix i
60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en
calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior del perfil.
Perfileria lacada al forn color a definir per la DF. Maneta d'acer
inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, i contactor per
alarma.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols
ocults autoperforants. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons
detall plànols.
(P - 147)

877,51 1,000 877,51

22 EASAZMAN m Fusteria tipus Fi 02/02'/08, formada per un element de vidre laminar
(vidre en partida separada) i dos perfils U de xapa plegada de 3 mm.
de gruix de 30x25 d'acer inoxidable ASI 316, el perfil inferior encastat
al paviment i el superior soldat a un tub de 40.40.2 mm. Col.locada i
acabada segons detall planols. (P - 171)

107,50 27,490 2.955,18

23 EABGZM03 u Fusteria d'acer tipus Fi03 de 120x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix
formada amb perfils del Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat
interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de
1'75 mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir
(galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior
del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF. Maneta
d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i
clau mestrejada 4 nivells.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols
ocults autoperforants. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons
detall plànols.
(P - 148)

1.048,11 1,000 1.048,11

24 EABGMA04 u Tancament vidre correder Fi04 de 220x230 cm, 2 porta correderes
vidre laminar securitzat 5+5 amb butyral trasnparent guia Klein, amb
balda d'acer inosx per tancament porta de vidre. Tot segons detall
plàanols
(P - 145)

1.178,58 1,000 1.178,58

25 EABGMA03 u Fusteria d'acer tipus Fi05 de 260x280 cm, 1 porta corredera formada
amb perfils del Sistema Economy 60 de Jansen, pany calu mestrejada
4 nivells i tivador inox Ø35 AISI 316, 1988 654-T0 d'Ozcariz. Marc
enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de
1'75 mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir
(galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior
del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF, pnay i clau
pivot intern per a fixació terra i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols
ocults autoperforants. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons
detall plànols.
(P - 144)

1.680,35 1,000 1.680,35

26 EABGZM06 u Fusteria d'acer tipus Fi06 de 360x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix
formada amb perfils del Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat
interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de
1'75 mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir

2.011,53 1,000 2.011,53
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(galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior
del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF. Maneta
d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i
clau. Pivotm per fixació fulla a terre i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols
ocults autoperforants. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons
detall plànols.
(P - 149)

27 EABGZM07 u Fusteria d'acer tipus Fi07 de 165x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix
formada amb perfils del Sistema Economy 60 de Jansen. Marc enrasat
interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de
1'75 mm de gruix i 60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir
(galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i l'interior
del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF. Maneta
d'acer inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i
clau. Amb mecanisme tancaportes de GEZE
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols
ocults autoperforants. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot segons
detall plànols.
(P - 150)

1.238,80 2,000 2.477,60

28 K89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat (P - 593)

15,50 60,220 933,41

29 EC151E01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb
Ud'acer inxodable AINSI 316 , inclos p/p cantells polits (P - 183)

79,31 83,434 6.617,15

30 EC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, inclos p/p cantells polits (P -
182)

62,55 30,320 1.896,52

31 E66AU005 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus Trespa Athlon o
equivalent, de 14 mm de gruix, color a definir per la DF,inclòs portes i
elements fixes, barres de remat superior i inferior, peus regulables,
frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable ASI 316 mat tipus Ocariz o equivalents. (P - 66)

172,76 7,140 1.233,51

TOTAL Titol 3 01.05.02 45.555,04

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 05 Sistema de Compartimentació

Titol 3 03 Serralleria

1 EB146C01 m Passamà de pletina d'acer lacat 40x10 mm, col·locat cargolat (P - 178) 22,10 12,000 265,20

2 KB15U010 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i
cantells vistos polit brillant mirall, format per perfil continu d'acer
inoxidable, amb vidre laminar de seguretat 10+10 mm, cantells polits
h 120/140 amb butiral transparent col·locat amb silicona neutra i
galzes de neopre, col·locada amb fixacions mecàniques.
Clasificación de prestacions 1B1, segons UNE-EN 12600, per a una
carrega 0,8 kN/m aplicadada sobre la part superior del vidre segons
CTE DB SE-AE; fixat a formigó amb ancoratges mecánics d'expansió,
d'alta resistencia. (P - 596)

376,03 22,500 8.460,68

3 EB122JAM m Barana d'acer galvanitzat, passamà perimetral 40x10, i brèndoles Ø12
cada 10 cm, de 110 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella (P - 175)

176,45 20,000 3.529,00

TOTAL Titol 3 01.05.03 12.254,88

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 06 Sistema d'Acabats Interiors
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Titol 3 01 Paviments

1 E9Z21100 m2 Rebaixat del paviment de terratzo, formigó o pedra (P - 127) 3,80 82,960 315,25

2 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 128) 9,48 47,490 450,21

3 E9M11028 m2 Paviment continu de 2 capes de vernís poliuretà antilliscant, amb
dotació d'1,6 kg/m2  aplicat a rodet segons especificacións
- Eliminació la lechada de ciment superficial amb mitjans mecánics
- Neteja de la pols per aspiració
- Impregnar la superficie amb HEMPADUR SEALER PS 05970 aplicat
amb rodet i dues capes de HEMPATHANE SATIN FC 551E0 (P - 117)

19,79 82,960 1.641,78

4 L9CR40A3 u Reposició de fins a 9 peces de terratzo, amb peces recuperades o
d'aplec (P - 601)

44,02 20,000 880,40

5 E9B3ZPF1 m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària Local acabat tall de
serra, preu alt, de 20 mm de gruix i de 30x60 cm, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 113)

66,65 47,950 3.195,87

6 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4 (P - 109)

9,49 20,180 191,51

7 E9DCU270 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 116)

37,31 20,180 752,92

8 E9C14611 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x60 cm, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal (P - 115)

28,21 13,290 374,91

9 E93A3120 m2 Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1
cm de gruix, amb pasta allisadora (P - 110)

0,80 458,000 366,40

10 E9P7129F m2 Paviment de cautxu classe 32-34 segons la norma UNE-EN 685 i de 3
mm de gruix, amb superfície llisa, tipus Kayar d'Artigo o equivalent en
rotlle, col·locat amb adhesiu resines epoxi (P - 118)

38,15 440,100 16.789,82

11 E9B3ZPF4 m2 Marxapeus de marbre blanc pais polida, preu alt, de 30 mm de gruix i
en una sola peça, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 114)

118,21 7,326 866,01

12 E9V7U001 m Esglaó de fusta de tauler Contraxapat Wisa Trans 25 mm encolat, amb
film protector, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat , tallat a mida,
col·locat adherit sobre enllatat de fusta. Article: ref. 6711-11 de la serie
Accessoris d'ASFALTEX (P - 125)

34,00 62,210 2.115,14

13 E9Z5U010 m Tapajunts de paviment, junta vertical ancorada en solera amb L o
rodó, d'acer inoxidable 6x70 mm AISI 316 encastat a paviment (P -
129)

32,99 12,550 414,02

14 E9S2LN3B m2 Marxapeus de planxa d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació AISI 316, acabat mat, de xapa de 3 mm de gruix col·locat
amb resines epoxi, Previ arestat final de placa amb peça de remat
pròpia del sistema. Junta oberta entre sòcol i final de placa (P - 119)

108,64 0,540 58,67

15 E9UAZP12 m Sòcol d'alumini lacat de 75x15 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu (P
- 124)

15,32 105,350 1.613,96

16 E9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, igual a l'existent (P - 122)

8,35 50,000 417,50

17 E9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM lacat de 15 mm de gruix, lacat, de 10
cm d´alçària, col·locat amb adherit amb silicona-ciment especifica. (P -
123)

6,15 22,300 137,15

TOTAL Titol 3 01.06.01 30.581,52
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Capítol 06 Sistema d'Acabats Interiors

Titol 3 02 Paraments Verticals. Revestiments i Aplacats
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1 K8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1, inclou p`/p reglades, sòcols, arestes, etc (P -
583)

11,69 47,876 559,67

2 K8122MAN m2 Reparació, restauració de volums i complecio enguixat existent sobre
parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1,
inclou p/p reglades, sòcols, arestes, etc (P - 584)

6,97 238,683 1.663,62

3 E811A5N2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP), de
designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat (P -
77)

16,79 188,090 3.158,03

4 K8788200 m2 Neteja i preparació de paraments interiors de pedra, ceramica o
arrebossades. Neteja de parament, tapiat de forats, consolidació
revestiments amb morter de calç. (P - 588)

14,83 232,802 3.452,45

5 E865U115 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfugclassificació al
foc Bs2d0, de 16 mm de gruix, col·locat adherit sobre enllatat de fusta.
Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX (P - 87)

20,32 60,225 1.223,77

6 K82513230000 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu mitjà, 10x10 cm de la serie Revestiments d'URBATEK
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T ref. B11904004
de la serie Adhesius cimentosos de BUTECH (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 585)

24,35 226,226 5.508,60

7 F96AUMAN m2 Revestiment paraments/brancals/dintels/ampits/etc xapa d'acer pintat,
de 8 mm de gruix i gruix variable segons peça, inclòs elements p/p
subestructura, elements metàl·lics d'ancoratge, etc Peça totalment
acabada inlclòs ajuts. (P - 513)

163,80 11,218 1.837,51

8 E8J4U040 m Aplacat de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb marbre pais color blanc
polit, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra (P - 102)

54,67 3,240 177,13

9 E865G4A5LBLP m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler
contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix,
Wisa Spruce per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc
B-s2, d0, acabat amb planxa de fusta de Abet, tallat a mida, col·locat
adherit sobre enllatat de fusta. Article: ref. 6711-11 de la serie
Accessoris d'ASFALTEX (P - 88)

38,86 228,510 8.879,90

10 E865G4A5LMA m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler
contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix,
Wisa Spruce amb perforacions ortogonals Ø 8mm separades cada
24mm, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2,
d0, acabat amb planxa de fusta de Abet, tallat a mida, col·locat adherit
sobre enllatat de fusta. Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris
d'ASFALTEX (P - 89)

43,10 62,972 2.714,09

11 E8MAUMAN m2 Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa Planxa
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat
abrillantat i tallat a mida, col.locada amb fixacions mecàniques (P -
105)

84,41 3,900 329,20

TOTAL Titol 3 01.06.02 29.503,97
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1 K842G53A m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada,
acabat similar a les existents, acabat superficial amb vel de vidre
blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm
i 14 a 17 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN
ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1, col·locat
amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1.2 m per a fixar al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m i perfils secundaris
formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P -
586)

26,91 33,050 889,38

2 E844ML01 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de 13mm de gruix, Cleaneo
Akustik perforacions en block 8/18R de Knauf , amb un percentatge de
perforació superior al 18%. o qualitat equivalent. Sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, amb
20 mm de lla de roca Densitat 40kg/m3, amb paper kraft (P - 84)

35,53 103,620 3.681,62

3 K8432238LQXJ m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals tintades de color blanc, amb
acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm de
gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, i perimetre perfil Z per
a formació de llaga amb classe d'absorció acústica ref. HDF12625E de
la serie Heradesign fine d'AMF D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat
amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable,
format per perfils principals amb forma d'omega, col·locat cada 1,2 m,
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m amb perfils
secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim (P - 587)

40,21 53,950 2.169,33

4 E83E146B m2 Extradossat parament inclinat de plaques de guix laminat Cleaneo
Akustic rectilinea rodona perforació en block 8/18R Model Be de
Knauf format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
40kg/m3 amb paper kraft , inclou p/p peça remat perimetral amb Z
lacada blanca (P - 80)

42,06 392,418 16.505,10

5 E8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclou enmarcats de
trams perforats. (P - 83)

27,85 39,690 1.105,37

6 E84ZG1A0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 85)

71,45 10,000 714,50

TOTAL Titol 3 01.06.03 25.065,30
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Titol 3 04 Pintures

1 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 591)

4,52 788,637 3.564,64

2 K898U001 m2 Pintat en veladura de parament de formigó/morter de calç/ceramica,
etc, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues
d'acabat (P - 592)

12,19 349,498 4.260,38

3 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 96)

5,24 685,720 3.593,17

4 E89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 98)

21,19 61,920 1.312,08
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5 E8981BB0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat (P - 95)

11,49 258,446 2.969,54

6 E894BBS0 m2 Pintat element metal.lic d'acer qualsevol perfil a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat (P - 93)

24,32 311,961 7.586,89

7 K87A2101 m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior d'elements de fusta,
amb mitjans manuals (P - 589)

6,53 471,049 3.075,95

8 E8A8AA30 m2 Tractament de protecció superficial de element de fusta biga, pilar,
cabiró, etc amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat blanquinos, aplicat en tres capes (P -
100)

9,23 471,049 4.347,78

9 E8A8AA50 m2 Tractament de protecció superficial de parament horitzontal de fusta
amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (P - 101)

5,32 321,480 1.710,27

TOTAL Titol 3 01.06.04 32.420,70

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 01 INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES

Titol 3 (1) 01 GEOTERMIA

1 EEUEÇ902 u Subministrament i realització de pou per a disipació d'energia
geotermica provinent del líquid caloportador de la bomba de calor
aigua-aigua. El pou consta d'una profunditat de 100 metres i 25 cm de
diàmetre. Inclou dues sondes de tub de PEHD PN20 de diàmetre
32,un tub de plenat de la mateixa distància que el pou i accessoris.
Preparat per un terreny de duresa mitja. Inclou equips auxiliars,
barrena, transport, encamisat, replenat amb morter tèrmic i gestió
residus extracció. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars.
Totalment completat i en funcionant. (P - 270)

4.351,58 6,000 26.109,48

2 EFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 292)

4,92 1.025,000 5.043,00

3 PATR0001 pa Partida per a la realització del test de resposta tèrmica del terreny,
consistent en avaluar la saturació del terreny amb el temps utilitzant la
recirculació d'aigua freda procedent de una bomba de calor a
temperatura constant durant un periode de temps no inferior a 120
hores. Es generarà informe amb els resultats de temperatura
inalterada del terreny, conductivitat tèrmica, estimació de la deriva de
temperatura amb el temps. No inclou a perforació del pou. (P - 605)

1.866,63 1,000 1.866,63

TOTAL Titol 3 (1) 01.07.01.01 33.019,11

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 01 INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES

Titol 3 (1) 02 DISTRIBUCIÓ I PRODUCCIÓ DE CLIMA

1 EEH5Ç917 u Subministrament i col·locació d'equip de bomba de calor aigua-aigua
marca CLIMAVENETA o equivalent, model WWR DHW2/B/0121T/ de
35,1kW en fred (7-12ºC) i 40.5kW en calor (40-45ºC), amb refrigerant
R407, amb recuperació de calor total, equipada amb compressor
SCROLL, intercanviador de plaques, tensió de treball 400v/3/50Hz
+PE; cables del quadre elèctric enumerats; amb relé extern de
seqüència de fases; magnetotèrmics en les cargues; targeta sèrie per
el protocol CAREL/MODBUS (RS485); senyal auxiliar 4-20 mA; senyal

11.652,13 1,000 11.652,13

EUR
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remota per a Doble Set Point; entrada digital per a habilitar el
Command Limit (limitació de potència); preconfiguració per a placa
remota, dissenyada per instal·lacions de geotèrmia. Equipada amb 1
compresor Scroll, bescanviador de plaques. Incorpora manòmetres
de HP i LP, vàlvula modulant de 3 vies, amortidors de goma, interuptor
de flux de l'evaporador, filtre de 1 1/2´´, dos conjunts de de 2 bombes;
un pel costat de recuperació i l'altre pel costat de la instal·lació,
acumulador tèrmic de 200 litres, mà d'obra, bancada, materials,
transports i mesdis auxiliars. Tot segons especificacions tècniques
incloses en el projecte executiu. Totalment instal·lat, i en
funcionament, posta en marxa i programat. (P - 240)

2 EE21Ç917 u Subministrament i colocació de caldera mural de condensació a gas
de 72.6 kW (80ºC-60ºC)/80 kW (50ºC/30ºC) marca VIESSMANN o
equivalent, model Vitodens 200-W segons DIN 677 amb homologació
CE EN 676 amb cremador cilíndric MATRIX. Amb capacitat de
temperatura d'impulsió de fins a 110 ºC, amb descens progresiu de la
temperatura de caldera amb condensació. Funcionament silenciós i
baixa en emisions contaminants com el òxid de nitrogen. Càmara de
combustió d'acer inoxidable superior. De dimensions 530x480x850
mm(long.XamplXalt), pes 83 kg, pressió màx. de servei 4 bar, sortida
de fums de 100-150 mm, rendiment estacional de fins el 109%, amb
regulació digital de la caldera Vitotrònic 100, model HC1 per al
funcionament amb descens progresiu de la temperatura de la caldera,
amb funcions de protecció de caldera i control, regulador de la
temperatura de retorn, amb display de comandament, amb programa
de commutació per la producció d'ACS, canvia automàtic d'horari, avís
de manteniment, indicador de consum, sistema de diagnòstic d'averia.
control de temperatura de fums. Inclou els suports antivibratoris,
limitador de nivell d'aigua. Inclou mà d'obra, materials auxiliars,
transport i posta en marxa. totalment instal·lat i en funcionament. (P -
197)

7.741,03 1,000 7.741,03

3 EE41XXC5 m Subministrament i col·locació de xemeneia circular helicoïdal d'acer
inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 80/125 mm de diàmetre. De doble
paret aillada que permet l'evacuaciós de fums fins a coberta dels
gasos de la combuistió de calderes estanques. La presa d'aire és
independent al conducte de la xemeneia. Paret interior AISI 316L,
paret exterior AISI 304. Inclou accessoris de muntatge i subjecció.
Inclós mà d'obra, barret, materials i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada, connectada i provada. (P - 198)

78,25 12,000 939,00

4 ENL1Ç800 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos
Maxo 25 / 0,5-7 PN 10 de Wilo amb regulació electrònica. Bomba
circuladora de rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al
bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència integrada per a
una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les
aplicacions de calefacció, ventilació i climatització
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la
càrrega Ap-c (presi ó diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial
variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar
les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada
PN 6/10 (brida PN 16 segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN
16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6
(execució PN 16 segons EN 1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m

887,72 1,000 887,72

EUR
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Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 /
residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012
/ industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1  (P - 478)

5 ENL1Ç801 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos
Maxo 25 / 0,5-10 PN 10 de Wilo amb regulació electrònica. Bomba
circuladora de rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al
bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència integrada per a
una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les
aplicacions de calefacció, ventilació i climatització. D'sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la
càrrega Ap-c (presi ó diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial
variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar
les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada
PN 6/10 (brida PN 16 segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN
16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6
(execució PN 16 segons EN 1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 /
residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012
/ industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1  (P - 479)

930,88 4,000 3.723,52

6 ENL1Ç802 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència Yonos
Maxo 25 / 0,5-12 PN 10 de Wilo amb regulació electrònica. Bomba
circuladora de rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al
bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència integrada per a
una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les
aplicacions de calefacció, ventilació i climatització. De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la
càrrega Ap-c (presi ó diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial
variable)
- 3 velocitats (n = constant)

1.236,96 2,000 2.473,92

EUR
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- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar
les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada
PN 6/10 (brida PN 16 segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN
16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6
(execució PN 16 segons EN 1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 /
residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012
/ industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1  (P - 480)

7 ENL1Ç803 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta eficiència
Wilo-Stratos-Z 30 / 1-12 GG PN 10 amb regulació electrònica. Bomba
circuladora de rotor humit amb costos de funcionament mínims, per al
muntatge en canonada. Apta per a sistemes de recirculació d'ACS (de
0 ° C a +80 ° C) i aplicacions de climatització, ventilació i calefacció
(de -10 ° C a +110 ° C). Amb regulació de la potència electrònica
integrada per pressió diferencial constant / variable. Aïllants
termoaislantes de sèrie. Amb nivell de comandament manual amb un
botó de sèrie:
- Bomba ON / OFF
- Selecció de la manera de regulació: - dp-c (pressió diferencial
constant)
- dp-v (pressió diferencial variable)
- dp-T (pressió diferencial controlada per la temperatura) mitjançant
monitor IR   /   pendrive IR, Modbus, BACnet, LON o Can
- Límit Q per la limitació del cabal màxim (ajust només a través
d'pendrive IR)
- Mode manual (ajust d'una velocitat constant)
- Funcionament automàtic de reducció nocturna (autoadaptable)
- Ajust del valor de consigna i de la velocitat
La visualització de la pantalla gràfica de la bomba es pot girar per
adaptar-se a la disposició vertical i vertical del mòdul i indica:
- L'estat de funcionament
- Mode de regulació
- El valor de consigna de la pressió diferencial i de la velocitat
- Els missatges d'error i d'advertència
Motor síncron d'acord amb la tecnologia de motor de commutació
electrònica amb un alt rendiment i un parell d'arrencada elevat, funció
de desbloqueig automàtic i protecció total del motor integrada.
Pilot d'indicació d'avaria, indicació general d'avaria lliure de tensió,
interfície d'infrarojos per a la comunicació sense fils amb el dispositiu
de comandament i servei del mòdul ANAR / pendrive IR de Wilo.
Punt de connexió per als mòduls IF Wilo Stratos amb interfícies per a
la gestió Tècnica Centralitzada i la gestió de bombes dobles
(accessoris: Mòduls IF Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.

2.207,40 1,000 2.207,40

EUR
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Off, Ext.Mín, SBM, Ext. off / SBM o DP).
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 40 a DN 65: brida combinada
PN 6/10 (brida PN 16 segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN
16
- Execució especial per a bombes DN 40 a DN 65: brida PN 16
(segons EN 1092-2) per contrabrida PN 16
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Duresa total màx. admissible en sistemes de recirculació d'ACS
:
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012 /
residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012
/ industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1  (P - 481)

8 ENL1Ç804 u Submimnistrament i col·locació Bomba de recirculació d'ACS, bomba
de rotor humit amb canvi de velocitats manual de tres etapes per al
muntatge en canonada únicament adequada per a aigua calenta
sanitària. Motor resistent al bloqueig. Carcassa de la bomba de llautó
vermell, rodet de plàstic reforçat amb fibra de vidre, eix de ceràmica
amb coixinets de lliscament de carbó impregnats de resina.
materials
Carcassa de la bomba : Bronze (CC 491K) de conformitat
amb la norma DIN 50.930-6 i el Reglament alemany relatiu al
tractament de l'aigua potable (TrinkwV)
rodete               : Plàstic (PPO)
Eix de la bomba               : Ceràmica d'òxid, marró (Al2O3)
coixinet               : Carboni, impregnat amb resina sintètica
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 0,30 m³ / h
Alçada d'impulsió               5,50 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : 2 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 65 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Duresa total màx. admissible en sistemes de recirculació d'ACS
: 3.21 mmol / l (18 ° dH)
Motor / components electrònics
Emissió d'interferències               : A 61000-6-3
Resistència a interferències               : A 61000-6-2
alimentació elèctrica               : 1  (P - 482)

855,60 1,000 855,60

9 EJ681161 u Separador de microbombolles d'aire i llots, amb carcassa d'acer de
designació 1S235JR segons UNE-EN 10027, amb connexions
soldades de 50 mm de diàmetre nominal, per a un cabal de fins a 8
m3/h, per a una pressió màxima de 10 bar i una temperatura màxima
del fluid de 110°C, amb cos filtrant de malla de coure, amb dipòsit
decantador de llots a la part inferior amb vàlvula d'extracció, vàlvula de
purga automàtica en la part superior i vàlvula d'extracció de grans
quantitats d'aire muntada al cos, muntat entre tubs i amb totes les
connexions fetes (P - 408)

521,67 4,000 2.086,68

EUR
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10 EJAAÇ071 u Subministrament i col·locació de dipòsit d'Acumulador d'estratificació
mixte de gran qualitat d'acer (S235 JR) marca TISUN de 2000 litres de
capacitat per servei de calefacció i producció d'aigua calenta amb
combinació amb una instal·lació solar. Disponibles totes les
connexions necessaries, incluides 2 maneguet de 2´´ per a
resistencies elèctriques ensroscables. Inclou: aïllament de Vellon de
fibres de poliester per a PC2WR2000 i una llança de circulació WT5.
Inclou instalació, mà d'obra i transport. (P - 409)

5.880,23 1,000 5.880,23

11 EJAAÇ072 u Subministrament i col·locació de dipòsit d'Acumulador d'estratificació
mixt de 500 litres de capacitat de gran qualitat d'acer (S 235 JR) per a
servei de calefacció i producció d'aigua calenta en combinació amb
una instal·lació solar marca TISUN o equivalent, model PC500. La
càrrega solar estratificada es realitza mitjançant l'intercanviador tèrmic
d'esfera extern. l'acumulador disposa d'un tub en espiral d'acer
inoxidable on es produeix l'aigua calenta segons el principi higiènic
d'escalfament per pas continu. Disponibles totes les connexions
necessàries, inclosos 2 maneguets de 2 ´´per resistències elèctriques
enroscables. L'acumulador es col·loca sobre un anell de suport..
Inclou: aïllament de Vellon de fibres de poliester per a PC500 i una
llança de circulació WT5. Inclou instalació, mà d'obra i transport,
materials i medis auxiliars (P - 410)

3.070,26 1,000 3.070,26

12 EEU4U015 u dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat (P -
265)

78,97 1,000 78,97

13 EEU4U020 u dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat (P -
266)

114,28 1,000 114,28

14 EEU4U030 u dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat (P - 267)

349,64 1,000 349,64

15 EJAAU060 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l de capacitat, de
doble recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable
AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència
elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària,
vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica,
muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes (P - 411)

2.142,35 2,500 5.355,88

16 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 268)

18,39 12,000 220,68

17 EEU7U001 u Canal aïllant de PVC , amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x
90 mm, amb 3 compartiments com a màxim, de color blanc, per a
fixació directa, muntada sobre paraments (P - 269)

43,85 12,000 526,20

18 EEVG2B61 u Comptador
calor.hidrodin.Q=6,0m3/h,PN=16bar,DN=25mm,T.màx=90°C,a/sonda
temp.,muntat (P - 279)

497,58 4,000 1.990,32

19 EJM1Ç912 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA
PER CANONADA 1/2´´.MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB
SORTIDA PER IMPULSOS. INCLÒS MUNTATGE, ACCESSORIS I
AUXILIARS. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT. (P - 413)

86,71 1,000 86,71

20 EJM1Ç913 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA
PER CANONADA 3/4´´.MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB
SORTIDA PER IMPULSOS. INCLÒS MUNTATGE, ACCESSORIS I
AUXILIARS. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT. (P - 414)

91,91 1,000 91,91

21 EN314327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 442)

17,38 1,000 17,38

22 EN315327 u Base Doble Schuko Simon 500 CIMA, amb embornament per tall,
sense Led, acabat blanc, ref. 50000432-030 de la serie Bases
elèctriques Simon 500 CIMA de SIMON (P - 444)

20,61 1,000 20,61

23 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 447)

16,53 8,000 132,24

24 EN317327 u Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida
extensible cargolada (P - 448)

35,74 3,000 107,22
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25 EN318327 u Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida
extensible cargolada (P - 450)

49,41 4,000 197,64

26 EN319327 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment
d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix (P - 451)

72,75 7,000 509,25

27 EN111547 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de
10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment (P - 436)

10,34 1,000 10,34

28 EN111557 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de
10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment (P - 437)

10,93 2,000 21,86

29 EN111567 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment (P - 438)

14,04 1,000 14,04

30 EN111577 u Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer
P235TR1, de 8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=
219,1 mm i DN= 200 mm) , amb un gruix del tub de 6,3 mm segons
norma UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat (P - 439)

18,76 2,000 37,52

31 EN111587 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer,
muntada superficialment (P - 440)

21,83 4,000 87,32

32 EN111597 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de
10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment (P - 441)

29,65 8,000 237,20

33 EN914427 u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment (P - 461)

130,55 3,000 391,65

34 ENC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i
Kvs=14,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada (P - 462)

49,99 3,000 149,97

35 ENC11020 u Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 463)

54,93 2,000 109,86

36 ENC11030 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb
carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició
mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia de 1 a 4
h (P - 464)

62,25 4,000 249,00

37 ENC11040 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i
Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada (P - 465)

94,75 1,000 94,75

38 ENC11050 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de
10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer (P - 466)

114,02 1,000 114,02

39 ENC11060 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer (P - 467)

163,43 3,000 490,29

40 EN712445 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2'' i kvs=1,6, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 5 mm,
cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada (P - 452)

188,57 3,000 565,71

41 EN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm,
cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada (P - 453)

409,68 1,000 409,68
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42 EN713945 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos
de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada (P - 454)

585,99 1,000 585,99

43 EN812667 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 456)

13,30 1,000 13,30

44 EN812677 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 457)

14,92 2,000 29,84

45 EN812687 u Subministrament i muntatge de lluminària led 26W, temperartura de
color 4000ºK, per encastar. Equipada amb font Dali. Marca Modular
Ligthing model Flat Moon 470. Inclòs mà d'obra, material i mitjans
auxiliars (P - 458)

17,93 1,000 17,93

46 EN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 455)

23,79 1,000 23,79

47 EN821697 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de
resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
459)

84,12 2,000 168,24

48 EN8216A7 u Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 460)

106,23 3,000 318,69

49 ENE14304 u Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment
d'aïllaments tèrmics de conductes (P - 468)

11,27 3,000 33,81

50 ENE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 469)

12,42 1,000 12,42

51 ENE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 470)

16,23 3,000 48,69

52 ENE17304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 471)

23,95 2,000 47,90

53 ENE18304 u Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8
mm de gruix, amb unió baioneta (P - 472)

27,87 4,000 111,48

54 ENE19304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 473)

45,50 2,000 91,00

55 EF11HE21 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 286)

80,24 4,000 320,96

56 EF15HG02 m Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer
P235TR1, de 8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=
219,1 mm i DN= 200 mm) , amb un gruix del tub de 6,3 mm segons
norma UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat, amb grau
de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores (P - 287)

137,32 2,500 343,30

57 EFC13A22 m Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal,
16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre (P - 296)

3,45 12,000 41,40

58 EFC14A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm,
sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 297)

3,80 40,000 152,00

59 EFC15A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm,
sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 298)

4,60 22,000 101,20

60 EFC16A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm,
sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 299)

6,11 11,000 67,21
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61 EFC17A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm,
sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 300)

8,20 63,000 516,60

62 EFC18A22 m Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal,
16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre (P - 301)

10,90 31,000 337,90

63 EFC19A22 m Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic (P - 302)

13,71 93,000 1.275,03

64 EFC1AA22 m Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic (P - 303)

20,06 4,000 80,24

65 EFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9
mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a
pressió i col·locat superficialment (P - 293)

6,03 30,000 180,90

66 EFB4CB51 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat (P - 294)

8,14 20,000 162,80

67 EFB4ED51 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat (P - 295)

10,41 25,000 260,25

68 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 308)

6,74 12,000 80,88

69 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 309)

6,78 40,000 271,20

70 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 310)

7,73 22,000 170,06

71 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 311)

9,35 36,000 336,60

72 EFQ33CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 312)

10,12 73,000 738,76

73 EFQ33CEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 313)

11,38 36,000 409,68

74 EFQ33CGL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 314)

12,63 93,000 1.174,59

75 EFQ33EBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 315)

12,60 5,000 63,00

76 EFQ33ECL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de

13,10 10,000 131,00
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resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 316)

77 EFQ33EEL m Llum d'emergència permanent marca Daisalux, model Sol o equvalent,
amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular
amb difusor i cos de policarbonat, per encastar. (P - 317)

15,39 20,000 307,80

78 EFR11611 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm
de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 318)

11,06 5,000 55,30

79 EFR11711 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L PERFIL REHAU PER A
JUNTES DE DELITACIÓ . INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I
MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 319)

15,50 10,000 155,00

80 EFR11811 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm
de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 320)

16,45 20,000 329,00

81 PPAUÇ935 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'inertització de
dipòsit de gas-oil existent consistent en els treballs i conceptes
següents:
- Neteja i Desgasificació que inclou la neteja interior del dipòsit i
extracció del producte restant així com dels residus generats i pòsit
existent. Desgasificació mitjançant renovació de l'atmosfera exploisiva
amb ventilació forçada i mesuraments amb explosímetre del LIE.
Contempla l'obertura del dipòsit per a accés a l'interior. Inclou el
certificat de neteja i desgasificació.
- Gestió de Residus en planta gestora autoritzada per a residus
perillosos i correcte tractament d'eliminació. Contempla les següents
de Transport mitjançant camió cisterna de residus a la planta gestora i
Gestió dels residus.
- inertització del dipòsit mitjançant aplicació d'escuma a l'interior
d'aquest cobrint íntegrament tots els espais existents. Inertització de la
boca d'home i part accessible de les canonades associades al dipòsit.
- memòria Inertització incloent el certificat IP06 costat de la tramitació
en Indústria de la baixa del dipòsit.
Inclou tràmits, taxes. Totalment acabat i certificat. (P - 606)

3.617,83 1,000 3.617,83

82 XPAUÇ004 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització de les
instal·lacions tèrmiques (P - 609)

1.549,71 1,000 1.549,71

TOTAL Titol 3 (1) 01.07.01.02 69.032,91

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 01 INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES

Titol 3 (1) 03 TERRA RADIANT

1 E93AH2B6HVL m2 Recrescuda i anivellament del suport de 30 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 ref. Suelo-A de la
serie Agilia de LAFARGE segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant
bombeig (P - 111)

7,19 400,000 2.876,00

2 EE92Ç934 kg Subminiostrament i col·locació d'Additiu REHAU per aconseguir un
morter de ciment CT-C25-F4 segons UNE EN 13813 i DIN 18560 amb
45 mm de morter per sobre del tub. Millora la conductivitat tèrmica i
augmenta la resistència a la flexotracció. Subministrament en envàs
de plàstic de 10 kg.MATERIALS I MEDIS AUXILIARS. (P - 211)

7,23 100,000 723,00

3 EE92Ç936 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL AÏLLANT
D'EPS-POLIESTIRÈ EXPANDIT AMB NOPES, AMB PLAFONS DE
SUPERFÍCIE DE 1400x800 MM AMB UNA ESPESSOR BASE DE 20
MM , ALTURA TOTAL 42 MM. AMB CERTIFICAT CE SEGONS
NORMA EN 1163, RESISTÈNCIA AL FOC SEGONS UNE EN 13501
EUROCLASE F, AMB BARRERA ANTIVAPOR. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS. (P - 212)

14,61 150,000 2.191,50
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4 EE92Ç956 m² Subministrament i co·locació de Panell aïllant REHAU amb nopas
´´EASY NOP EVO 60´´ de EPS-Poliestirè expandit. material de
revestiment PS rígid, apte per a morter normal i autoanivellant amb
tipologia constructiva A segons UNE EN1264. Gruix base de 40 mm i
alçada total 60 mm amb 1,33 (m²K) / W de resistència tèrmica efectiva.
Declaració de prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE.
Euroclasse E de reacció al foc d'acord A 13501. Distàncies de
col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió del panell col·locat 1400 x 800
mm. apte per a tubs Rehau PE-Xa Rautherm 16X1,5 - 16x2,0 - 17x2,0.
Incloas mà d'obra, ,itjans i medis auxiliars. (P - 226)

18,10 275,000 4.977,50

5 EE92Ç937 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL FOLI DE PROTECCIÓ,
LAMINA DE PE POLIETILENO ESPESOR 0.2mm.SUMINISTRE DE
ROLLOS DE 100 METRES DE LONGITUD I DE AMPLE 600 mm A
DOBLE CAPA. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS. (P - 213)

0,56 425,000 238,00

6 EE92Ç938 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CINTA ADHESIVA
REHAU, PER LA UNIÓ DELS PANELLS DE EPS O DEL FOLI DE
PROTECCIÓ REHAU. (P - 214)

7,58 6,000 45,48

7 EE92Ç939 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB REHAU PER A
CALEFACCIÓ/REFREDAMENT RAUTHERM SPEED 16x1.5 mm.
MATERIAL PE-Xa AMB CAPA EVAL.SUMINISTRE EN ROTLLES DE
500 m DE COLOR TARONJA. (P - 215)

1,87 4.500,000 8.415,00

8 EE92Ç940 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida
extensible cargolada (P - 216)

1,89 500,000 945,00

9 EE92Ç941 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L PERFIL REHAU PER A
JUNTES DE DELITACIÓ . INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I
MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 217)

8,69 60,000 521,40

10 EE92Ç957 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric
modular P HKV-D COOL per a 10 circuits amb diàmetre interior de 1
´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC.
Pressió màxima de treball: 6 bar. Apte per a calefacció i refrescament.
El col·lector polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb
cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit. Col·lector
de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per
actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula
d'esfera de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors
d'aire i kit de fixació. Distància entre eixos: 214 mm. connexions
principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20. Inclòs
mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament. (P - 227)

518,78 1,000 518,78

11 EE92Ç958 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric
modular P HKV-D COOL per a 9 circuits amb diàmetre interior de 1
´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC.
Pressió màxima de treball: 6 bar. Apte per a calefacció i refrescament.
El col·lector polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb
cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit. Col·lector
de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per
actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula
d'esfera de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors
d'aire i kit de fixació. Distància entre eixos: 214 mm. connexions
principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20. Inclòs
mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament. (P - 228)

561,17 2,000 1.122,34

12 EE92Ç959 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric
modular P HKV-D COOL per a 8 circuits amb diàmetre interior de 1
´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC.
Pressió màxima de treball: 6 bar. apte per a calefacció i refrescament.
El col·lector polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb
cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit. Col·lector
de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per
actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula de
esfera de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors
d'aire i kit de fixació. distància entre eixos: 214 mm. Connexions

594,25 1,000 594,25
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principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb elstubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20.. Inclòs
mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament. (P - 229)

13 EE92Ç960 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric
modular P HKV-D COOL per a 8 circuits amb diàmetre interior de 1
´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC.
Pressió màxima de treball: 6 bar. apte per a calefacció i refrescament.
El col·lector polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió amb
cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit. Col·lector
de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per
actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula de
esfera de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors
d'aire i kit de fixació. distància entre eixos: 214 mm. Connexions
principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb elstubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20.. Inclòs
mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament. (P - 230)

879,53 1,000 879,53

14 EE92Ç971 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI REHAU UP-I
7PER A COLECTORS REHAU PER A INSTALACIÓ EMPOTRADA.
REGULABLE EN ALTURA I PROFUNDITAT. MATERIAL ACER
GALVANITZAT AMB PART FRONTAL LACADA AMB COLOR
BLANC. COMPOST DE: PLANTILLA PER INSTALACIÓ, FIXACIÓ
PER AL COLECTOR REGULABLE A ALTURA I AMPLADA, PERFIL
DE ACABAT PER AL PAVIMENT I MARC AMB PORTA ENRASADA I
TANCAT. AMPLADA 700x ALTURA 750-850 x PROFUNDITAT
110-160 mm. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 231)

180,93 4,000 723,72

15 EE92Ç949 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI REHAU UP-I
8.5 PER A COLECTORS REHAU PER A INSTALACIÓ EMPOTRADA.
REGULABLE EN ALTURA I PROFUNDITAT. MATERIAL ACER
GALVANITZAT AMB PART FRONTAL LACADA AMB COLOR
BLANC. COMPOST DE: PLANTILLA PER INSTALACIÓ, FIXACIÓ
PER AL COLECTOR REGULABLE A ALTURA I AMPLADA, PERFIL
DE ACABAT PER AL PAVIMENT I MARC AMB PORTA ENRASADA I
TANCAT. AMPLADA 850 x ALTURA 750-850 x PROFUNDITAT
110-160 mm. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 220)

203,83 1,000 203,83

16 EE92Ç951 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL RACOR REHAU
EUROCONO 3/4´´ PER A UNA CONNEXIÓ DEL TUB PE-Xa REHAU
RAUTHERM SPEED 16 x 1.5 mm ALS COLECTORS REHAU.
COMPOST D'UN MANEGUET D'UNIÓ AMB EUROCONO I JUNTA
TÒRICA, ANELL DE COMPRESSIÓ I RACORD DE 3/4´´. INCLÒS
MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT. (P - 221)

5,43 100,000 543,00

17 EE92Ç952 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CURVA DE GUÍA
REHAU DE 90º PER ALS TUBOS PE-Xa RAUTHERM S 16/17.
MATERIAL: PA-POLIAMIDA. RESISTENT A TEMPERATURA DE -5ºC
FINS A 60ºC. COLOR: NEGRE. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I
MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 222)

1,83 100,000 183,00

18 EE92Ç953 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB PROTECTOR
REHAU PER LA PROTECCIÓ DEL TUB REHAU PE-Xa RAUTHERM
S 16x2.0mm I 17x2.0mm EN LA ZONA DEL COLECTOR I EN LES
JUNTES DE DILATACIÓ. MATERIAL: PE; COLOR: NEGRE.
SUBMINISTRAMENT: ROTLLOS DE 50m. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT. (P -
223)

1,13 60,000 67,80

19 EE92Ç972 u Submiinistrament i col·locació dePont REHAU per panell de nopas,
per a la fixació addicional dels tubs Rehau PE-Xa Rautherm S als
panells aïllants amb nopas, en traçats en diagonal, corbes i a 45º
respecte a la direcció principal de traçat. Material: PE. color negre.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament. (P - 232)

0,67 200,000 134,00

20 EE92Ç973 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC BUS Manager REHAU
HC Bus MANAGER. Component del sistema de regulació REHAU
RAUMATIC HC Bus, encarregat de la gestió i control d'instal·lacions

715,20 1,000 715,20

EUR
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de calefacció i refrescament per superfícies radiants mitjançant
líniaBus. Regulador electrònic amb 8 entrades analògiques, 2 sortides
analògiques, 2 entrades digitals, 7 sortides de relé,
display integrat i línia de bus integrada. Programari REHAU amb les
principals funcionalitats següents:
- Funcionament amb commutació automàtica o manual entre les
maneres Calefacció, Neutre iRefrescament.
- Control d'1 temperatura d'impulsió.
- Control de fins a 4 temperatures d'impulsió addicionals per mitjà de 4
mòduls d'expansió HC BusManager.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 50 unitats HC Bus
Room Unit.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 15 Mòduls d'expansió
HC Bus Manager.
- Control de fins a 10 deshumidificadors.
- Control de fins a 30 fan coils.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 9 HC Bus Manager
actuant com Esclaus.
- Comunicació amb sistemes domòtics o navegador web, mitjançant
targetes de comunicació opcionals. Tensió de funcionament 24 VAC
+10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de consum màxim: 8 VA.Muntatge
DIN segons les normes DIN 43880 i UNE 21822.Grau de protecció:
IP20, IP40 només per la part anterior.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament. (P - 233)

21 EE92Ç974 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC Bus Mòdul d'Expansió.
Component del sistema de regulació REHAU RAUMATIC HC Bus, per
a l'ampliació de les entrades / sortides de l'HC Bus Manager. Disposa
de 4 entrades analògiques, 4 entrades digitals, 4 sortides de relé i 1
sortida analògica. Comunicació mitjançant la línia bus amb les HC Bus
Room Unit i l'HC Bus Manager. El Mòdul d'Expansió pot funcionar com:
- Mòdul d'Expansió-V pel control de: les vàlvules de regulació en els
col·lectors, els fan coils i els deshumidificadors.
- Mòdul d'Expansió-FT per al control d'una temperatura d'impulsió
addicional.
Amb un regulador HC Bus Manager poden utilitzar fins a 15 Mòduls
d'Expansió.
Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de
consum màxim: 6 VA. Muntatge DIN segons les normes DIN 43880 i
UNE 21822. Possibilitat de muntatge en l'armari del col·lector. Grau de
protecció: IP20, IP40 només per la part anterior
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament. (P - 234)

294,74 8,000 2.357,92

22 EE92Ç975 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC BUS Room Unit.
Component del sistema de regulació REHAU RAUMATIC HC Bus, per
a l'ajust i mesurament de la temperatura i la humitat. Display
retroil·luminat, botó d'ajust del valor de consigna, 4 tecles per: la
commutació de la modalitat de temperatura normal o reduïda, control
del fan coil associat, visualització de la data i hora i commutació a
manera apagat. La HC Bus Room Unit pot associar-se als
deshumidificadors per al manteniment de la humitat relativa. La HC
Bus Room Unit es comunica amb el HC BUS Manager a través de la
línia bus. Amb un regulador HC Bus Manager poden utilitzar fins a 50
HC Bus Room Unit. Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 /
60Hz. Potència de consum màxim: 2 VA.Grau de protecció: IP20.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament. (P - 235)

230,63 8,000 1.845,04

23 EE92Ç976 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda temperatura exterior
AT-HC amb allotjament inclòs, per per utilitzar en combinació amb la
regulació de la sèrie Màster o amb la regulació REHAU RAUMATIC
HC Bus. Sensor de temperatura tipus NTC. Dimensions: 102 x 94 x 40
mm. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i
en funcionament. (P - 236)

82,80 1,000 82,80

24 EE92Ç977 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda de temperatura
d'impulsió i retorn FRT-HC d'immersió, per per a utilitzar en
combinació amb la regulació de la sèrie Màster o amb la regulació
REHAU RAUMATIC HC Bus. Sensor de temperatura tipus NTC.
Longitud del cable 1,5 metres. Dimensió del bulb de la sonda: 6 x 52

29,58 4,000 118,32

EUR
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mm.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i
en funcionament. (P - 237)

25 EE92Ç978 u Submiinistrament i col·locació de Beina d'immersió IS-HC per sonda
REHAU de temperatura d'impulsió i retorn FRT-HC. Inclòs mà d'obra,
materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament. (P -
238)

40,90 4,000 163,60

26 EE92Ç979 u Submiinistrament i col·locació de Transformador de xarxa REHAU 24
V per a centre de cablejat REHAU Nea H 24 V, centre de cablejat
REHAU Nea HC 24 V i tots els components de regulació REHAU a 24
V. Transformador de seguretat 230 V AC / 24 V AC segons EN 61558,
potència 30 VA. Resistència a curtcircuits limitada amb relé de
sobretemperatura integrat. Cable de xarxa amb clavilla modelada, llarg
100 cm, llarg de cable a banda secundari aproximadament 30 cm aïllat
i proveït de terminals. Inclou placa de muntatge per a la fixació. admet
el muntatge sobre perfils omega o mura. Inclòs mà d'obra, materials i
medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament. (P - 239)

84,44 2,000 168,88

27 EE92Ç955 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ACTUADOR TÈRMIC
REHAU (230V) AMB MICROINTERRUPTOR AUXILIAR DE FINAL DE
CARRERA PER AL CONTROL DE LES VÀLVULES DELS
COLECTORS REHAU I LA POSSIBILITAT DE CONTROL DE LA
BOMBA DE SECUNDARIA AMB EL MICROINTERRUPTOR
AUXILIAR. COMPATIBLE AMB TOTS ELS COLECTORS REHAU
PER INSTALACIONS RESIDENCIALS SENSE LA NECESSITAT DE
ADAPTADOR. pOSICIÓ NORMALMENT TANCADA. POTÈNCIA
ABSORBIDA: 1.8 W. MICROINTERRUPTOR AMB CONTACTE
NORMALMENT OBERT I CARGA MÀXIMA APLICABLE DE 700mA.
INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 225)

33,44 50,000 1.672,00

28 EE92Ç946 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL JOC DE VALVULES
D'ESFERA DE 1´´ HEMBRA, PER AL COLECTOR REHAU D'ACER
INOXIDABLE. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 218)

12,99 7,000 90,93

29 EE92Ç947 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOMETRE DE
CONTACTE PER AL COLECTOR REHAU HKV-D FER D'ACER
INOXIDABLE. INCORPORA UNA MOLLA DE SUBJECCIÓ. ESCALA
DE 0ºC A 80ºC. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 219)

8,85 14,000 123,90

30 EE92Ç954 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOSTAT AMBIENT
REHAU NEA HT(230V), ADECUAT PER A APLICACIONS DE
CALEFACCIÓ RADIANT. CARCASA PLANA. COLOR: CARCASSA
DAVANTERA: BLANC TRÀFIC; CARCASSA TRASSERA: GRIS
ANTRACITA. OPCIONALMENT UTILIZABLE AMB EL CENTRE DE
CABLEJAT REHAU NEA H 230V. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS
I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 224)

8,85 12,000 106,20

TOTAL Titol 3 (1) 01.07.01.03 33.347,92

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 01 INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES

Titol 3 (1) 04 VENTILACIÓ I DIFUSIÓ

1 EEJAÇ909 u Subministrament i col·locació d'Unitat de tractament d'aire marca
Airlan model FMA-HP 062, de 4491 m3/h a 120 Pa, amb bateria de
fred de 6.5 kW (7-12ºC). Tot segons especificacions tècniques
adjuntades al projecte executiu. Amb certificació Eurovent, construïda
amb perfils d'alumini i panells sandvitx de 45 mm de gruix tots dos
amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica
per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran
resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny,
exempta de cargols exterior i composta per xapa exterior lacada en
blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable,
poliuretà interior de 43 Kg / m3 polimeritzat en absència de CHFCs,

10.426,00 1,000 10.426,00

EUR
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galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors
amb motors EC, portes frontisses i manetes d'obertura ràpida en
zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats
perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per
eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les
filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues
de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes
tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que
contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component
exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire en
discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del
calaix (Distància a les parets), les politges, el tipus de descàrrega, etc.
amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica:
D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites d'aire (+ 700Pa): L2 (R); Bypass
de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent
atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38.
Inclou bancada, mà d'obra, mitjans, transport i medis auxiliars.
Totalment instal·lat, conectat, comprovat i funcionant. (P - 243)

2 EEJ7Ç906 u Subministrament i col·locació de Unitat de tractament de baixa silueta
Airlan, model FPMI 142K, de 969m3/h a 80Pa, de 4581 W de potència
frigorífica i 7665 de calorífica amb motor elèctric DC Brushless de
última generació de 290W de consum elèctric, modulació contínua del
0-100%, i estalvi de fins al 50% respecte als habituals fan coil on / off.
Oscil·lacions reduïdes de temperatura i humitat. Ràpida resposta a
ambients climatitzats i mínim nivell de soroll. Adequar de manera
contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània. Panell autoportant
desmuntable amb forats perforats per a muntatge en fals sostre i
aïllament termoacústic intern classe M1. Estructura portant de panell
sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió. El panell sandvitx
està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la
potència irradiada. Ventiladors centrífugs de doble aspiració, pales
cap. Inclou safata de condensats, kit hidràulic de 3 vies, materials,
transport,materials i medis ausiliars. totalemtn col.locat i en
funcionament. (P - 242)

1.264,75 1,000 1.264,75

3 EEJ7Ç905 u Subministrament i col·locació de Fan coil Airlan / Aermec amb
certificació Eurovent sèrie FCZI-P300 de cabal de 321 m3/h a 60Pa,
de potència frigorífica de de 1575W i 2060W en calor. Amb motor
elèctric DC Brushless de última generació de 27W de consum,
nominal en condicions de treball, modulació contínua del 0-100%, i
estalvi de fins al 50% respecte als habituals fan coil on / off.
Oscil·lacions reduïdes de temperatura i humitat. Ràpida resposta a
ambients climatitzats i mínim nivell de soroll. Adequar de manera
contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània. Construït en xapa
zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria d'intercanvi tèrmic realitzada
en tub de coure i aleta continua d'alumini fixada per expansió
mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en
costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Inclou
Safata auxiliar de condensats Kit hidràulic de 3 vies VCF2I (230 T / N)
per FCZI 300 P Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc
per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució,
vàlvula de purga i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors
centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales
endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Filtre d'aire de marc
metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic., col.locat i en
funcionament. (P - 241)

524,11 3,000 1.572,33

4 EEM3Ç903 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 90
m3/h i 75 Pa de pressió total. Potència motor 39 W, protecció IP-44.
Model TD-250/100 ECOWATT marca Soler & Palau o equivalent.
Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en
funcionament. (P - 262)

156,89 2,000 313,78

5 EEM3Ç910 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 580
m3/h de caudal amb descarrega lliure. Potència motor 50 W,
protecció IP-44. Model TD-500/150 ECOWATT. Marca Soler & Palau o
equivalent. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lat i en funcionament. (P - 263)

174,96 2,000 349,92

6 EEM3Ç961 u Subministrament i col·locació d'extractor en línia, monofàsic per a 230
V, 400 m3/h de cabal màxim d'aire a 60 Pa, marca S&P o equivalent,
model TDx2-350/125 col.locat en conducte. Totalment instal·lat i en

1.063,85 1,000 1.063,85

EUR
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funcionament. (P - 264)

7 EE51Ç901 m2 Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de
vidre d'alta densitat, revestit per alumini (Alumini vist + malla de fibra
de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura d'acer) per l'exterior i un
teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en L
d'alumini, a totes les aristes longitudinals del conducte. Muntat en
cel-ras. Marca Isover model climaver neto metal o similar. Inclòs ma
d'obra petit material i medis auxiliars. (P - 207)

17,71 10,000 177,10

8 EE52Q13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0.8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (P -
208)

32,45 321,000 10.416,45

9 EE42QJ46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 204)

72,47 8,000 579,76

10 EE42QG46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 203)

67,87 5,000 339,35

11 EE42QB46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 201)

62,72 16,000 1.003,52

12 EE42QC46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 202)

45,02 9,000 405,18

13 EE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 199)

14,02 8,000 112,16

14 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat
superficialment (P - 200)

13,39 16,000 214,24

15 EE4414S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 205)

29,20 13,000 379,60

16 EE4419S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 206)

36,34 20,000 726,80

17 EE617542 m2 Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de 25 mm de gruix
amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres. Inclòs ma
d'obra i petit material. (P - 209)

7,23 321,000 2.320,83

18 EE6R1600 m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de
0.6 mm de gruix, acabat llis (P - 210)

54,82 112,000 6.139,84

19 EEK1Ç957 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 825x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de
secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment (P - 245)

125,47 1,000 125,47

20 EEK1Ç807 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 325x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de
secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment (P - 244)

92,35 4,000 369,40

21 EEK1Ç960 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 325x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de
secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment (P - 246)

72,28 10,000 722,80

22 EEKEÇ921 u Subministrament i col·locació de tobera direccionable d'alta inducció
model DUE-S-L-125/S1 de trox o equivalent. Totalment instal·lada i
col·locada. (P - 252)

127,58 11,000 1.403,38

23 EEKEÇ922 u Subministrament i col·locació de tobera direccionable d'alta inducció
model DUE-S-L-160/S1 de trox o equivalent. Totalment instal·lada i
col·locada. (P - 253)

138,61 18,000 2.494,98

24 EEK2Ç906 u Subministrament i col·locació de Reixeta impuls/retorn,alum.lacat,
AT-A-825X425/S1. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
totalment instal·lat i en funcionament. (P - 247)

88,89 6,000 533,34

25 EEK8Ç932 u Subministrament i colocació de difusor linial amb 2 ranures d'alumini
extruït amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, amb
comporta de regulació i boca de connexió circular de 158 mm de

292,19 20,000 5.843,80

EUR
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diàmetre amb comporta de regulació, de 1050 mm de llargària, marca
TROX o equivalent, model VSD50-2-M-S-VA 1050. Totalment
instal·lat  i en funcionament. (P - 248)

26 EEKEÇ903 u Subministrament i col·locació deboca de ventilació LVS-125 R8 de trox
o equivalent. Totalment instal·lada i col·locada. (P - 251)

33,02 7,000 231,14

27 EEKNÇ912 U Subministrament i col·locació de reixa de intempèrie de construcció de
lames d'acer galvanitzat, marc frontal per subjecció. Marca trox o
semblant mod.AWG-385x330 o similar. Totalment instal·lada. Inclòs
marc, muntatge i auxiliars. (P - 254)

129,20 4,000 516,80

28 EEKNÇ920 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER
GALVANITZAT, MARC FRONTAL PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX
O SEMBLANT MOD.WG-1185X660. (P - 255)

329,91 2,000 659,82

29 EEKNÇ921 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER
GALVANITZAT, MARC FRONTAL PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX
O SEMBLANT MOD.WG-985X495. (P - 256)

183,40 2,000 366,80

30 EEKCÇ910 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 250x250
MM, REGULACIO VOLUMETRICA. MARCA TROX O EQUIVALENT,
MODEL EN-250x250. INCORPORA SERVOMOTOR ELÈCTRIC
0-10V. TOTALMENT INSTAL·LAT (P - 250)

160,89 1,000 160,89

31 EEKCÇ906 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 250x250
MM, REGULACIO VOLUMETRICA. MARCA TROX O EQUIVALENT,
MODEL RN-100. TOTALMENT INSTAL·LAT (P - 249)

100,80 2,000 201,60

32 EEKPÇ913 u Submnistrament i col·locació de comporta tallafoc per instal·lar en
conducte circular de 400 mm de diàmetre. EIS 120. Amb tancament
per fusible tèrmic a 72ºC, amb junta intumescent per impedir la
propagació del fum. Construida en acer galvanitzat i material
refractari.Model FKAR-EU400, marca TROX o equivalent. Inclòs mà
d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat. (P - 258)

215,04 1,000 215,04

33 EEKPÇ914 u Submnistrament i col·locació de comporta tallafoc per instal·lar en
conducte rectangular de 450x450 mm. EIS 120. Amb tancament per
fusible tèrmic a 72ºC, amb junta intumescent per impedir la propagació
del fum. Construida en acer galvanitzat i material refractari. Marca
TROX o equivalent, model EKA-EU 450x450. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat. (P - 259)

290,22 2,000 580,44

34 EEKQÇ932 u Subministrament i col·locació de comporta d'aire de planxa d´acer
galvanitzat de 1000 mm d´amplària i 11700 mm d´alçària motoritzada
amb servomotor a 24 Vdc, marca TROX o equivalent, model
JZ-S/1000x1170/Z45. totalment col.locada i en funcionament. inclou
materials i medis auxiliars. (P - 261)

459,24 1,000 459,24

35 EEKQÇ926 u Subministrament i col·locació de comporta de regulació d'aire de
planxa d´acer galvanitzat de 800 mm d´amplària i 300 mm d´alçària
motoritzada amb servomotor a 220V/50Hz, marca TROX o equivalent,
model TVJ 800x300EASY. totalment col.locada i en funcionament.
inclou materials i medis auxiliars. (P - 260)

509,42 4,000 2.037,68

36 EEKPÇ902 m² Sacs intumescents per a sectorització d'incendis de passos
d'instal·lacions (P - 257)

39,62 4,000 158,48

TOTAL Titol 3 (1) 01.07.01.04 54.886,56

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

1 EG1PÇ093 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons
esquema elèctric de Quadre General de Distribució, Embolcall
metàlica tipus Prisma G, amb portes amb clau. Inclos maniobra de
contactors, senyalització de funcionament de cada un dels circuits i
perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als
diferencials i magnetotèrmics. Poder de tall en capçalera de 30 ka.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit
en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà

3.960,71 1,000 3.960,71

EUR
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d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a
terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra,
materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament. (P -
325)

2 EG1PÇ094 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons
esquema elèctric, Embolcall prisma G. Inclos maniobra de contactors,
senyalització de funcionament de cada un dels circuits i perfectament
rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials. Poder
de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà
perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que
pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà
d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de
terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i
en funcionament. (P - 326)

2.105,19 1,000 2.105,19

3 EG1PÇ095 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons
esquema elèctric, Embolcall prisma G. Inclos conmutador de xarxes,
maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada un
dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte
d'estat als diferencials. Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot
el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en
brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra
perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials
i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament. (P - 327)

859,35 1,000 859,35

4 EG1PÇ096 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons
esquema elèctric, Embolcall prisma G. Inclos conmutador de xarxes,
maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada un
dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte
d'estat als diferencials. Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot
el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en
brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra
perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials
i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament. (P - 328)

1.005,92 1,000 1.005,92

5 EG1PÇ097 U Quadre amb interruptors per a enceses segons planols i esquemes.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en
funcionament. (P - 329)

472,98 1,000 472,98

6 EG11ED82 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , en
format modular , de 250 A, segons esquema Unesa número 10 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 321)

354,49 1,000 354,49

7 EM91E23A u Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de
vidre d'alta densitat, revestit per alumini (Alumini vist + malla de fibra
de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura d'acer) per l'exterior i un
teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en L
d'alumini, a totes les aristes longitudinals del conducte. Muntat en
cel-ras. Marca Isover model climaver neto metal o similar. (P - 425)

983,19 1,000 983,19

8 EM9AU001 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes orientables
horitzontals e impulsio perpendicular, d'alumini lacat, model AT-A
/825X425/S1, fixada a conducte. Inclou muntatge i auxiliars. (P - 426)

322,67 1,000 322,67

9 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 374)

29,85 5,000 149,25

10 EGDZ1102 u Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de
conductes amb planxa d'alumini, de 0,6 mm de gruix (P - 375)

36,32 2,000 72,64

11 EG380A02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment (P - 359)

9,50 35,000 332,50

12 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 519)

102,81 2,000 205,62

13 EDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 196)

60,78 2,000 121,56

EUR
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14 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 330)

503,18 1,000 503,18

15 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 335)

2,08 38,000 79,04

16 EG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
355)

0,85 2.520,000 2.142,00

17 EG32B134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
356)

0,97 1.860,000 1.804,20

18 EG32B144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 357)

1,15 1.215,000 1.397,25

19 EG32B154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 358)

2,42 185,000 447,70

20 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
344)

1,50 350,000 525,00

21 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
345)

1,83 420,000 768,60

22 EG312634 m Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de
10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer (P - 348)

2,46 122,000 300,12

23 EG312344 m Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm,
cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula (P -
346)

2,33 81,000 188,73

24 EG312644 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
349)

3,30 36,000 118,80

25 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
350)

5,43 44,000 238,92

26 EG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 351)

7,27 65,000 472,55

27 EG312674 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (P -
352)

10,54 23,000 242,42

28 EG312684 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 353)

14,84 31,000 460,04

29 EG312694 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en

23,71 42,000 995,82

EUR
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tub (P - 354)

30 EG3121A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
342)

8,01 30,000 240,30

31 EG3121B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
343)

11,49 86,000 988,14

32 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 333)

1,44 450,000 648,00

33 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 334)

2,14 830,000 1.776,20

34 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 331)

4,56 210,000 957,60

35 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 332)

7,48 158,000 1.181,84

36 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 322)

12,69 65,000 824,85

37 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 324)

23,94 43,000 1.029,42

38 EG2C1E12 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment,
muntada sobre suports horitzontals (P - 337)

18,56 160,000 2.969,60

39 EG2A5511 m Termohidròmetre per a una pressió de 0 a 10 bar i una temperatura de
0 a 120 °C, d'esfera de 80 mm diàmetre i 1/2' de diàmetre de rosca,
col·locat roscat (P - 336)

10,17 54,000 549,18

40 EG2C3G22 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 2
compartiments, muntada sobre suports horitzontals (P - 338)

65,23 160,000 10.436,80

41 EG621192 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de
diàmetre sense gruixos definits (P - 365)

9,41 18,000 169,38

42 EG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim
de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i
230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7
m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras (P -
372)

76,59 15,000 1.148,85

43 EG6P1362 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415
V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col.locada (P - 370)

18,09 1,000 18,09

44 EG63915PKHUJu Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu alt
ref. 50000432-030 de la serie Bases elèctriques Simon 500 CIMA de
SIMON , muntada sobre caixa o bastidor (P - 368)

19,24 24,000 461,76

45 EG63915PKHU u Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu alt
ref. 50000432-037 de la serie Bases elèctriques Simon 500 CIMA de
SIMON , muntada sobre caixa o bastidor (P - 369)

19,24 24,000 461,76

46 EG631152 u Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x90
mm, amb 3 compartiments com a màxim, de color blanc (P - 366)

9,36 71,000 664,56

47 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 367)

10,44 12,000 125,28
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48 EG611220 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rodona,
amb capacitat per a 2 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls
estrets, col·locada enrassada amb el paviment (P - 362)

12,74 14,000 178,36

49 EG61U010 u Caixa de mecanismes, per a vuit elements, preu alt, encastada (P -
363)

5,72 98,000 560,56

50 EG61CSC6L7IX u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars ref. 85033-2 de la serie Caixa modular 85
d'UNEX , muntat superficialment (P - 364)

29,85 25,000 746,25

51 EGCG1A72 u Estabilitzador de tensió electrònic, trifàsic de 6 kVA de potència,
estructura estàtica, tensió nominal d'entrada 3x400 V (marge de
regulació ±15 %), tensió nominal de sortida 3x400 V (precisió de
regulació millor del ±2 %), freqüència de funcionament de 48 a 63 Hz,
rendiment >97%, sobrecàrrega admissible del 200% durant 1 minut i
del 300% durant 30 segons, bypass estàtic, format autoportant,
col·locat (P - 373)

2.068,77 1,000 2.068,77

52 XPAUÇ003 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització instal·lació
de baixa tensió (P - 608)

1.730,85 1,000 1.730,85

TOTAL Titol 3 01.07.02 51.566,84

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 03 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

1 E12EÇP08 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar en paret exterior
(IP-65) marca LAMP, model Mini Urba, o similar. Encastada en paret.
LLuminària amb tecnologia LED i una potència de lluminària de 4,8W.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament. (P - 12)

269,63 9,000 2.426,67

2 EH11Ç109 U Subministrament i muntatge de lluminària permanent per a muntatge
encastat de la marca TROLL, model Essence, amb lampada LED
15W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per adossar al
sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament. (P - 379)

299,47 3,000 898,41

3 EH11Ç103 U Subministrament i muntatge de lluminària per a muntatge encastat de
la marca TROLL, model Essence, amb lampada LED 29W, o similar.
Incloses tapes, subjeccions i suports per adossar al sostre. Inclòs mà
d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament. (P - 378)

317,10 4,000 1.268,40

4 E12EÇ908 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar de la marca
LAMP, model Mini Kombic, o similar. Encastada. LLuminària amb
tecnologia LED i una potència de lluminària de 25W. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament. (P
- 11)

259,44 44,000 11.415,36

5 EH11Ç821 U Subministrament i muntatge de pantalla quadrada encastada de la
marca LAMP, model Modular Slim, amb lampada LED 34W, o similar.
Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge encastat. Inclòs mà
d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament. (P - 384)

220,44 6,000 1.322,64

6 EH11Ç208 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat encastat (P - 381)

310,38 17,000 5.276,46

7 EH11Ç754 U Subministrament dipus downlight de superficie de la marca LAMP,
model Kombic Surface, amb lampada LED 24W, o similar. Incloses
tapes, subjeccions i suports per suspendre. Inclòs mà d'obra, material i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 383)

348,64 6,000 2.091,84

8 E12EÇ404 Ut Lluminària tipus downlight per a encastar i orientable de la marca
TROLL i model Angle, o similar. Encastada. LLuminària amb

330,30 5,000 1.651,50
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tecnologia LED i una potència de lluminària de 27,5W. Inclòs mà
d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament. (P - 10)

9 EH11Ç321 U Subministrament i muntatge de lluminària estanca de superficie de la
marca LEDS C4, model Solid, amb lampada LED 17,5W, o similar.
Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament. (P
- 382)

263,23 13,000 3.421,99

10 EH11Ç207 U Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat
amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense
IGA, sense protecció diferencial (P - 380)

349,69 8,000 2.797,52

11 EH11ÇX02 m Subministrament i muntatge de perfil d'alumini marca Lluria, model
Star 55, amb difusor de policarbonat per a muntatge encastada. Inclou
part proporcional de font d'alimentació, tira led color 840 de 13,2w/m.
Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al
sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament. (P - 386)

120,72 18,000 2.172,96

12 EH11ÇX01 m Subministrament i muntatge de perfil d'alumini marca Lluria, model
Star 55, amb difusor de policarbonat per a muntatge encastada. Inclou
part proporcional de font d'alimentació, tira led color 840 de 13,2w/m.
Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al
sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament. (P - 385)

112,92 15,000 1.693,80

13 FHQ6ÇX02 u Aplic de superficie amb kit d'emergència de la marca TROLL, model
Orbit, o similar. Per a instal·lacio en superficie. Llumenera simple 1 x
LED's. La potència de la llum es 16W. Inclou kit d'emergència. Inclou
materials, ma d'obra, montatge i posada en marxa de la llum. Inclou
materials i anclatges necessaris per a col·locació. Totalment
instal·lada i en funcionament. (P - 520)

533,52 8,000 4.268,16

14 EH1LÇX04 u Subministrament i muntatge de lluminària Zumtobel, model Slotlight
Infinity, per a instal·ació suspesa, il·luminació directa i indirecta, equip
Dali, led 35W, cos alumini, difusor en tira linial de policarbonat. Inclou
canal lluminària, suports, cobertes, accessoris unió, tapes, difusor.
Totalment instal·lada i funcionant. (P - 388)

448,79 29,000 13.014,91

15 EH1LÇX03 u Subministrament i muntatge de lluminària Zumtobel, model Slotlight
Infinity, per a instal·ació suspesa, il·luminació directa, equip Dali, led
35W, cos alumini, difusor en tira linial de policarbonat. Inclou canal
lluminària, suports, cobertes, accessoris unió, tapes, difusor.
Totalment instal·lada i funcionant. (P - 387)

399,39 24,000 9.585,36

16 EH61Ç300 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOSTAT AMBIENT
REHAU NEA HT(230V), ADECUAT PER A APLICACIONS DE
CALEFACCIÓ RADIANT. CARCASA PLANA. COLOR: CARCASSA
DAVANTERA: BLANC TRÀFIC; CARCASSA TRASSERA: GRIS
ANTRACITA. OPCIONALMENT UTILIZABLE AMB EL CENTRE DE
CABLEJAT REHAU NEA H 230V. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS
I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 390)

107,90 17,000 1.834,30

17 EH61RC7A u Subministrament i muntatge de tira led de superficie i estanca de la
marca TROLL, model LED PROFILE, amb potència de 34,4W, o
similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per
adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 392)

99,44 4,000 397,76

18 EH61Ç299 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB PROTECTOR
REHAU PER LA PROTECCIÓ DEL TUB REHAU PE-Xa RAUTHERM
S 16x2.0mm I 17x2.0mm EN LA ZONA DEL COLECTOR I EN LES
JUNTES DE DILATACIÓ. MATERIAL: PE; COLOR: NEGRE.
SUBMINISTRAMENT: ROTLLOS DE 50m. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT. (P -
389)

106,17 3,000 318,51

19 EH61ÇC99 u Llum d'emergència Hydra N5 o equvalent amb làmpada led, amb una
vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a

93,20 7,000 652,40
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270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 391)

20 EH6E1110 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb
carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició
mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia de 1 a 4
h, col·locat (P - 393)

79,59 10,000 795,90

21 EG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació,
de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat (P - 371)

52,40 12,000 628,80

TOTAL Titol 3 01.07.03 67.933,65

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 04 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

1 EG52ÇX02 Ud Analizador de redes eléctricas trifásicas CIRCUITOR CVM
MINI-MC-ITF-RS485-C2, totalmente instalado y provado. Contiene
Trafos MC3-63. (P - 361)

364,77 1,000 364,77

2 EGE1N222 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a
xarxa, potència de pic 230 Wp, amb marc d'alumini anoditzat,
protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficàcia mínima del 14.1%, col·locat
amb suport sobre terra i teulada plana (P - 376)

366,90 26,000 9.539,40

3 EGE2ÇX12 u Instal·lació d'inversor híbrid amb sortida trifàssica 6kVA, potència
nominal de sortida 6 kVA . Tensió nominal de sortida 400 V,
freqüència nominal 50/60 Hz, 2 MPPT, rang de tensions MPP a
potencia nominal entre 230 y 820 V, tensió máxima d'entrada 1000 V,
rendimient euroeficiència 97,0%, grau de protecció IP- 65, instal·lat i
funcionant.  (P - 377)

2.593,60 1,000 2.593,60

4 EG513160 u Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a
65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat (P - 360)

129,47 1,000 129,47

5 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 322)

12,69 26,000 329,94

6 EG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
340)

1,17 104,000 121,68

7 EG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
341)

2,58 66,000 170,28

8 EG312384 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
347)

12,76 30,000 382,80

9 EG2DF6D7 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 339)

24,70 25,000 617,50

TOTAL Titol 3 01.07.04 14.249,44

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 05 INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS
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1 EM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança
) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris
i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 422)

293,96 2,000 587,92

2 E89FÇBJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim (P
- 99)

5,49 15,000 82,35

3 EF11H711 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 284)

21,74 5,000 108,70

4 EF11H911 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 285)

35,94 10,000 359,40

5 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 424)

82,73 3,000 248,19

6 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 423)

48,81 7,000 341,67

7 EMSB3151 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 434)

6,33 14,000 88,62

8 EMSBCDF1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva ,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 435)

17,23 10,000 172,30

TOTAL Titol 3 01.07.05 1.989,15

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 06 INSTAL·LACIÓ REG

1 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 525)

227,19 1,000 227,19

2 FJSZC41R u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat
a canonada d'alimentació (P - 526)

9,80 1,000 9,80

3 FJSB2211 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 524)

45,88 4,000 183,52

4 EFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 291)

5,24 25,000 131,00

5 FJS51611 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega,
instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m
(P - 521)

2,20 80,000 176,00

6 FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (P - 522) 1,36 160,000 217,60

7 FJSA4241 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 523)

83,40 1,000 83,40
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8 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 334)

2,14 50,000 107,00

9 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
345)

1,83 25,000 45,75

10 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
344)

1,50 25,000 37,50

TOTAL Titol 3 01.07.06 1.218,76

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 07 INSTAL·LACIÓ GESTIÓ TÈCNICA

1 EEVZÇ642 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements
necessaris tals com: transformador 220/24Vca,selectors, bornes,
reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie Mini Server refs
100001, 100002, 5x100381, 100124, 200035 i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa.
Totalment instal·lat i funcionant. (P - 280)

3.826,19 1,000 3.826,19

2 EEVZÇ652 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements
necessaris tals com: transformador 220/24Vca,selectors, bornes,
reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie Mini Server refs
100001, 100002, 100124, 200035 i elements de protecció. Totalment
cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa. Totalment
instal·lat i funcionant. (P - 281)

3.147,44 1,000 3.147,44

3 EEVZÇ662 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements
necessaris tals com: transformador 220/24Vca,selectors, bornes,
reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie Mini Server refs
100001, 100002, 2x100381, 200035 i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa.
Totalment instal·lat i funcionant. (P - 282)

3.334,67 1,000 3.334,67

4 EEVZÇA83 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements
necessaris tals com: transformador 220/24Vca,selectors, bornes,
reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie Mini Server refs
100001, 200035 i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes.
Inclou programació i posada en marxa. Totalment instal·lat i
funcionant. (P - 283)

1.515,74 1,000 1.515,74

5 EEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada (P - 274)

362,98 2,000 725,96

6 EEV23A00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada (P - 272)

362,39 3,000 1.087,17

7 EEV23C00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa en conducte, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada (P - 273)

428,48 1,000 428,48

8 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada (P - 271)

91,15 8,000 729,20

9 EEV26E2V u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector
hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat (P - 275)

118,16 3,000 354,48

10 EEV2B000 u Termòstat limitador de temperatura de fums, rearmament manual,
muntat i connectat (P - 277)

161,35 1,000 161,35

11 EEV28030 u Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
(P - 276)

208,46 1,000 208,46

EUR
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12 EEV2Ç010 u Sonda nivell lumínic, sensibilitat 5 a 1000 lux, cobertura 360º, sortida
0..10V, encastat a cel ras (P - 278)

63,13 6,000 378,78

13 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 333)

1,44 225,000 324,00

14 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 334)

2,14 180,000 385,20

15 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 331)

4,56 82,000 373,92

16 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 332)

7,48 68,000 508,64

17 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 322)

12,69 20,000 253,80

18 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 324)

23,94 8,000 191,52

19 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
345)

1,83 55,000 100,65

20 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
344)

1,50 570,000 855,00

21 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 492)

1,65 121,000 199,65

TOTAL Titol 3 01.07.07 19.090,30

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 08 INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ INTRUSSIÓ

1 EMD1E431 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones
(MW), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 78°,
amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3
segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment (P - 427)

90,41 6,000 542,46

2 EMD23210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge
superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de
poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per a portes de
ferro), amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m
de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons
UNE-EN 50131-2-6, col·locat (P - 428)

45,18 1,000 45,18

3 EMD3U030 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de
seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions,
sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB,
amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP
dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom
estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16

691,56 1,000 691,56

EUR
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caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1,
instal·lada (P - 429)

4 EMDWÇ022 U Teclat amb display LCD per central amb menú interactiu. dos línies de
16 caràcters. teclat lluminós per situacions de mala il·luminació,
protecció de tàmper.. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 433)

150,85 2,000 301,70

5 EMD4U510 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en
policarbonat i protecció metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre,
sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc,
amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de
carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada (P - 430)

143,05 1,000 143,05

6 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 333)

1,44 135,000 194,40

7 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 334)

2,14 35,000 74,90

8 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 331)

4,56 60,000 273,60

9 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 332)

7,48 22,000 164,56

10 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 322)

12,69 10,000 126,90

11 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 324)

23,94 3,000 71,82

12 EMD62A03 m Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub (P - 431) 1,42 150,000 213,00

13 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub (P - 432) 1,42 35,000 49,70

14 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
345)

1,83 25,000 45,75

15 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
344)

1,50 35,000 52,50

TOTAL Titol 3 01.07.08 2.991,08

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 09 INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA

1 EP31U935 u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència RMS,
amb sortida per a altaveus per a línia de 100 V, amb cinc entrades de
micròfon, una de línia i una d'avisos directes amb prioritat normal, amb
sintonitzador de ràdio AM/FM i ranura SD/MMC per a reproduir MP3 i
WMA, 4 ecualitzacions predefinides amb equalitzador gràfic de 7
bandes, tecles de selecció de 5 zones d'altaveus, entrades MIC 1 i
MIC 2 amb alimentació phantom i prioritat, col·locat (P - 488)

607,58 1,000 607,58

2 EP331100 u Pupitre microfònic de sobretaula, connexió per cable, gong de 4 tons
seleccionable, amb prioritat d'avisos, amb alimentació elèctrica local o
remota, col·locat (P - 489)

173,03 1,000 173,03

EUR
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3 EP351AB3 u Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma
circular, de 6.5´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 1.2´´ de diàmetre
de l'altaveu d'aguts, de 15 W RMS de potència, per a línia de 100 V,
nivell de pressió sonora 102 dB, encastat (P - 490)

65,86 7,000 461,02

4 EP357111 u Projector acústic de forma cilíndrica, sortida de so unidireccional, de
20 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora
de 104 dB, cos d'ABS i grau de protecció IP66, muntat amb lira (P -
491)

136,50 5,000 682,50

5 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 333)

1,44 105,000 151,20

6 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 331)

4,56 50,000 228,00

7 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 323)

12,01 13,000 156,13

8 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament
plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (P - 493)

0,97 180,000 174,60

9 EP27ÇX03 m Cable per a llaç inductoiu de 1'5 mm2 cada un i col·locat en rasa
oberta amb disc i segellat amb massilla. Inclou treballs d'obertura de
rasa amb disc de 10mm de profonditat i 5mm d'amplada. Instal·lat i
funcionant. (P - 487)

7,37 35,000 257,95

TOTAL Titol 3 01.07.09 2.892,01

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 0G Sanitaris i Griferies

1 EJ13MAN1 u Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada,
model scola de Duravit o qualitat equivalent. (P - 394)

243,20 2,000 486,40

2 EJ13ML01 u Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada,
model architec #076635 de Duravit o qualitat equivalent. (P - 395)

223,13 3,000 669,39

3 EJ18U100 u Lavabo de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 40 a 50
cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada soldada a taller a taulell
d'acer inoxidable i polida, Mod Redondo d Roca (P - 398)

99,24 3,000 297,72

4 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb
enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P
- 404)

24,19 7,000 169,33

5 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada The Gap o similar , de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 396)

293,16 4,000 1.172,64

6 EJ14BMAN u Inodor de porcellana esmaltada adapatat minusvàlid, de sortida
vertical, amb seient i tapa, Tipus Accés de Roca, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
(P - 397)

293,16 2,000 586,32

7 EJ1AB21NKRQ u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació. Article: ref. 10120 de la serie zinc de GALA (P -
399)

128,65 1,000 128,65

8 EJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de
llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ (P - 402)

79,59 5,000 397,95

9 EJ281010 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment,
gerontològica, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues
entrades (P - 403)

110,68 3,000 332,04

EUR
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TOTAL Titol 3 01.07.0G 4.240,44

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 0S Sanejament

1 ED7FEB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre (P -
192)

28,60 13,950 398,97

2 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 188)

19,23 11,800 226,91

3 ED1Q1132 m Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de diàmetre, amb
banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part
proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà,
col·locat adherit superficialment (P - 189)

11,38 11,800 134,28

4 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 187)

14,83 20,000 296,60

5 ED7FR112 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 193)

30,87 6,870 212,08

6 ED7FR312 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 194)

41,22 13,700 564,71

7 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 195)

50,39 8,130 409,67

8 ED3F3MAN u Pericó de pas (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 400x400x400
mm, registrable, amb tapa de fosa 420x420 , col·locat (P - 190)

87,61 2,000 175,22

9 K4FR6RGE m2 Formació pas de sanejament en fonament existent, repicat, extracció
tub existent i formació no pas, dotació pas. Reposiciò fonament, i/o
element existent.  (P - 577)

68,01 4,000 272,04

TOTAL Titol 3 01.07.0S 2.690,48

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 0Z Ajudes Ram Paleta i Pintura

1 P0125000 Pa Ajudes ram paleta (P - 602) 5.915,44 1,000 5.915,44

TOTAL Titol 3 01.07.0Z 5.915,44

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 10 INSTAL·LACIÓ COMUNICACIONS

1 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

2,08 38,000 79,04

EUR
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propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 335)

2 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 519)

102,81 2,000 205,62

3 EDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 196)

60,78 2,000 121,56

4 EPD2A2D1 u Registre principal per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster
reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de muntatge d'alumini
perforat, de 440x650x250 mm, muntat superficialment (P - 502)

219,34 1,000 219,34

5 EPD3A1C2 u Registre secundari per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster
reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de muntatge de fusta
hidrofugada, de 500x500x150 mm, muntat superficialment (P - 503)

109,50 2,000 219,00

6 EP74S811 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària,
de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb
panells laterals i estructura desmuntable, col·locat (P - 498)

951,57 1,000 951,57

7 EP7ZE061 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250
V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P - 501)

171,54 1,000 171,54

8 EP7Z1A58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 5e
U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 499)

177,34 4,000 709,36

9 EP4AT221 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra monomode 9/125, amb
connector SC simplex a un extrem i l'altre soldat, de 2 m de llargària,
instal·lat (P - 494)

18,22 2,000 36,44

10 EP7Z31B1 u Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 12 connector
MTRJ, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19´´, fixada
mecànicament (P - 500)

49,99 1,000 49,99

11 EP734421 u Adaptador òptic per a 2 connectors SC duplex monomode, muntat
sobre suport o sobre repartidor òptic (P - 495)

14,97 2,000 29,94

12 EP73A414MALL u Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI+USB, amb
taparef. 10000563-039 + ref. 10001095-130 de SIMON , encastada (P
- 497)

53,80 2,000 107,60

13 EP7392D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample
doble, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre
caixa o bastidor (P - 496)

19,55 31,000 606,05

14 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 492)

1,65 1.860,000 3.069,00

15 EP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a
sistema 2 fils i placa de carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230
V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat (P - 483)

105,25 1,000 105,25

16 EP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i
fabricat en ABS , amb pantalla de color , amb trucada electrònica ,
amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i
2adicionals, col·locat (P - 486)

298,02 2,000 596,04

17 EP22N62A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 2 pulsadors distribuïts en dues
columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret
de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada
superficialment (P - 484)

872,15 1,000 872,15

18 EP246411 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o
2 fils sense palanca de desbloqueig, col·locat encastat (P - 485)

114,80 1,000 114,80

19 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 333)

1,44 155,000 223,20
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20 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 334)

2,14 620,000 1.326,80

21 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 331)

4,56 35,000 159,60

22 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 332)

7,48 35,000 261,80

23 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 322)

12,69 12,000 152,28

24 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 324)

23,94 10,000 239,40

25 EG2C1E12 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment,
muntada sobre suports horitzontals (P - 337)

18,56 160,000 2.969,60

TOTAL Titol 3 01.07.10 13.596,97

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 11 INSTAL·LACIÓ GAS

1 EF52B5B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, de 1.5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 288)

17,17 10,000 171,70

2 EF52D5B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, de 1.5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 289)

24,66 10,000 246,60

3 EK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre
nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub
de coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb
reblert de resina de poliuretà (P - 418)

192,00 1,000 192,00

4 EK236216 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 2´´, de 4 bar de pressió màxima
de servei, pla i muntat entre tubs (P - 417)

177,31 1,000 177,31

5 EK213216 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa
de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat,
roscat, muntat entre tubs (P - 416)

395,30 1,000 395,30

6 ENG6A264 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del
tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb
connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada (P
- 477)

182,49 1,000 182,49

7 ENG1V030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexions rosca i junt
pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708 (P
- 475)

17,37 2,000 34,74

8 ENG1V060 u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexions rosca i junt
pla mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708 (P
- 476)

42,36 2,000 84,72

9 EM12UG20 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a un sensor remot,
instal·lada (P - 421)

214,33 1,000 214,33

10 EM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment (P -
420)

257,18 1,000 257,18

11 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de

4,56 15,000 68,40
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2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 331)

12 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 322)

12,69 2,000 25,38

13 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
345)

1,83 35,000 64,05

14 XPAUÇ002 pa Partida alçada segons pressupost d'execució legalització instal·lació
de gas (P - 607)

553,47 1,000 553,47

TOTAL Titol 3 01.07.11 2.667,67

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 12 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1 EFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 290)

10,73 12,000 128,76

2 EFC14A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm,
sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 297)

3,80 55,000 209,00

3 EFC15A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm,
sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 298)

4,60 44,000 202,40

4 EFC16A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm,
sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 299)

6,11 8,000 48,88

5 EFC17A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm,
sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 300)

8,20 4,000 32,80

6 EFQ3247L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 304)

4,93 45,000 221,85

7 EFQ3249L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 305)

5,67 38,000 215,46

8 EFQ328BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 306)

8,49 8,000 67,92

9 EFQ328CL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 307)

9,26 4,000 37,04

10 EN314724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 443)

14,42 11,000 158,62

11 EN315724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 445)

15,57 5,000 77,85
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12 EN316724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 446)

21,13 2,000 42,26

13 EN317724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 449)

27,66 2,000 55,32

14 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 1/2´´ (P - 401)

49,29 7,000 345,03

15 ENE28304 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal,
16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment (P - 474)

75,76 1,000 75,76

16 EJM12405 u Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=1´´,connect.bat./ramal (P - 412) 254,68 2,000 509,36

17 EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de
comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur (P
- 415)

143,62 1,000 143,62

TOTAL Titol 3 01.07.12 2.571,93

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 TV Transport vertical

1 EL2BA1C1 u Ascensor oleodinàmic panoràmic, adaptat a la normativa de
minusvàlits, de 630 kg de carrega equivalent a 8 persones. Tres
parades i un recorregut de 6 m. amb una velocitat de 1 m./s Portes
automàtiques telescopiques 2H en acer inoxidable, polsadors amb
relleu i display numeric a planta principal, botonera cabina trucada
registrada, polsadors amb relleu i display lcd 4,3´´. Model Traumtana,
panells INOX, botonera Slim inox, sòcols acer inox, porta automàtica
2H d'acer inix, fotocel.lula de banda, Cabiuna mides 1100x1400.
Maniobra registrable selectiva en baixada. Botoneres de planta amb
trucada registrada i polsadors amb caràcter en relleu i Botonera de
cabina igual. Sostre de cabina d'acer inoxidable amb il.luminació amb
lets i terra de marbre. Inclos sistema de sobrecàrrega i mòdul telefònic.
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 1314/1997
Inclou escala acces fosat, rosari de llums de recinte buit, passamà
tubular d'acer inoxidable, mirall modular, paviment de pedra natural o
silestone a escollir per la DF, instal.lació enlaç GSM bidireccional amb
servei emergència 24h,  (P - 419)

24.765,12 1,000 24.765,12

TOTAL Titol 3 01.07.TV 24.765,12

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 08 Equipaments i serveis

1 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta, fixat a parament  (P - 185)

52,03 7,000 364,21

2 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 406)

132,49 3,000 397,47

3 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 405)

269,69 3,000 809,07

4 EJ1Z7821HDK u Peça de suport en forma de L per a Encimera , fixada envà de
plaques, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 400)

31,84 8,000 254,72
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5 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles i ciment Silestone
Blanco zeus, de 20 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells
bisellats, fixat amb angulars acer pintat (P - 507)

91,08 3,010 274,15

6 EQ5Z1MA2 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, amb el
cantell polit, de forma circular, per a encastar aparells sanitari (P - 508)

174,91 3,000 524,73

7 EQ7244SE u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm de llargària,
tipus suspès, xapat HPL amb 2 calaixos i de 40 a 85 cm d'alçària,
col·locat suspès (P - 509)

388,72 2,000 777,44

8 EQ54MAN1 m2 Taulell realitzat amb melamina cantejada, amb sobres de 30mm de
gruix d'estratificat plàstic d'alta pressió HPL (color estàndard llis, a
definir). Inclou el taulell d'atenció al públic, que té unes mides en
planta de 285x200 cm i una alçada 74 cm.
Tindrà la secció tipus especificada al plànol. Inclou mecanismes
realització de forats passacables en la superfície de treball, i plàstic
embellidor. S'inclou el subministrament i el muntatge. Es realitzarà
segons les mides i detalls especificats al plànol.
(P - 505)

2.550,08 1,000 2.550,08

9 EQ54U001 m Taulell de 70 cm d'amplària, 30 mm gruix folrada amb HPL, amb peus
a base de caixó de fusta cada metre, fixacions emcàniques, amb
canaleta elèctrica i suport metalic per llum correguda. segons detall
projecte, partida totalment acabada inclos ajuts i peces especials.
(P - 506)

251,92 17,800 4.484,18

10 EJ46UMAN u Bastiment i registre abatible de 60x60, xapa metalica galvanitzada,
amb escala escamotejable per accés a instal.lacions de badalot
escala, per a una alçada entre plantes de fins a 3 m, incloent
elements de reforç tanca i escala.
(P - 407)

1.076,44 1,000 1.076,44

TOTAL Capítol 01.08 11.512,49

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 09 Urbanització

Titol 3 01 Enderrocs

1 K219M111 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb martell sobre
retroescavadora amb martell neumatic, i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 557)

30,18 27,470 829,04

2 E2112695 m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres/adosada, o diposit soterrat, de 4
m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, amb mitjans manuals i
mecànics, tot inclòs, coberta, fonaments, etc i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor, Inclou neteja i estabilització del diposit
i posetrior reblert (P - 13)

11,99 22,350 267,98

3 K213M221 m3 Enderroc de mur de contenció i fonament corregut d'obra ceràmica i
masoneeria amb amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 541)

26,27 9,956 261,54

4 K219MI02 m2 Enderroc d'esglaó, esglaonat i la part proporcional de la solera de
supòrt, rampes i el suport corresponent, amb compressor i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 559)

20,44 0,960 19,62

5 K21BMI11 ut Retirada d'escala i barana metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 563)

307,97 2,000 615,94

TOTAL Titol 3 01.09.01 1.994,12

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 09 Urbanització

Titol 3 02 Moviment de Terres
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1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 14)

1,99 146,260 291,06

2 E2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió
(P - 15)

5,31 35,390 187,92

3 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 570)

69,48 10,000 694,80

4 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 17)

7,31 31,590 230,92

5 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de
fondària (P - 18)

3,04 146,260 444,63

6 E2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 20) 9,36 66,240 620,01

7 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres selecionades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P -
19)

14,37 66,240 951,87

TOTAL Titol 3 01.09.02 3.421,21

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 09 Urbanització

Titol 3 03 Fonamentació i Contencions

1 E7883202LBIP m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED ref. 2121-20 de la serie Emprimació,
preparació de suport i sistemes líquids d'ASFALTEX amb una dotació
de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes (P - 70)

8,27 20,020 165,57

2 ED5L36G3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de
polièster adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 9 mm
d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de
250 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (P - 191)

6,29 20,020 125,93

3 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 40)

9,39 33,820 317,57

4 E4BP111Z u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre de
fins a 150cm de longitud i fins a 40cm de longitud taladre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, tipus
HY-200 de hilti o equivalent.  (P - 44)

13,11 16,000 209,76

5 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 34)

94,30 20,932 1.973,89

6 E31B300Z kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclos retalls, mermes,
cavalcaments, lligams, armadures auxiliars, separadors i tots els
elements necessaris per a la correcte execució.  (P - 35)

1,22 1.027,756 1.253,86

7 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 38)

1,31 766,791 1.004,50

8 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba (P - 37)

91,30 15,068 1.375,71

9 E32D3A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m (P - 39)

17,74 120,530 2.138,20

EUR
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10 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 69)

9,32 60,265 561,67

TOTAL Titol 3 01.09.03 9.126,66

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 09 Urbanització

Titol 3 05 Ram de Paleta

1 G219GFA0 m Tall en qualsevol material de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir, amb reglada (P - 538)

4,47 10,000 44,70

2 K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de pedra en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 553)

11,56 10,000 115,60

3 F931101F m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del
PM (P - 510)

26,55 21,939 582,48

4 E93617C1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió, en
plans horitzontals i inclinats (P - 107)

21,79 116,140 2.530,69

5 F9V3U030 m Esglaó de peces prefabricades de formigó Breinco o similar
Superestep 120x40x15, color especial, col·locat a truc de maceta amb
morter (P - 515)

50,86 5,320 270,58

6 E9VZ19AK m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col.locada i
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 126)

22,04 37,880 834,88

7 F9G2A448 m2 Paviment de formigó rentat a l'acid HA-30/B/20/IIIa+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars color a escollir per la DF i rentat a l'acid (P - 514)

43,23 30,120 1.302,09

8 E4BP1110KA14 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
Article: ref. P01ME510 de la serie Masterflow 922 de BASF-CC (P - 46)

6,98 10,000 69,80

9 E9B392CN m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària LOCAL abuixardada ,
preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de
maceta amb morter ciment 1:8 (P - 112)

108,66 113,770 12.362,25

10 E83B514E m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra
calcària nacional amb una cara buixardada, preu superior, de 20 mm
de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de
1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, tot
seguint la continuitat de les juntes del paviment (P - 79)

127,71 36,751 4.693,47

11 F9V3UMAN m Esglaó de peces de pedra calcarea local 1 costat abuixarda de 3
peces de 30x10 cm col·locat a truc de maceta amb morter (P - 516)

99,76 37,100 3.701,10

12 FD5H89A8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i
de 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix, inclou connexió a xarxa (P - 518)

104,72 4,250 445,06

13 E8N9TD18 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 2mm 15
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 1 plec, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 106)

22,65 11,400 258,21

TOTAL Titol 3 01.09.05 27.210,91

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 09 Urbanització

Titol 3 06 Serralleria

EUR
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1 EB12MIAM m Fusteria tipus Corten Fe01/02/03/04/06 110 cm d'alçaria consistent en
platines calibrades d'acer CORTEN de 100.8 mm. cada 10 cm
soldades per la base a marxapeus d'acer, col.locades cada 100 mm. i
una platina superior de 100.8 com a passama, acer corten oxidat i
passivitzat, inlcou p/p fixació, ajudes paleta, guies per correderes,
mecanismes i tanques. (P - 176)

224,21 17,500 3.923,68

2 EB146A01 m Passamà de planxa d'acer corten oxidat i passivitzat T de 8x100 mm i
pletines h 110 cm cada 120 cm, col·locat encastat a paviment (P - 177)

96,17 24,000 2.308,08

3 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5
mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el
paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, col·locat encastat al paviment (P - 527)

180,79 4,000 723,16

4 F96AU020 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió (P - 511)

39,80 26,610 1.059,08

5 F96AU021 m Vorada de xapa d'acer corten 3 plans, de 10 mm de gruix i 500 mm de
desenvolupament, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resitència mínima a compressió (P - 512)

63,00 6,760 425,88

6 EQ131113 m Banc de formigó prebabricat en taller colorejat en massa polit,
armadura interior, color a escollir per la DF sense respatller, col·locat
sobre muret amb tacs quimics (P - 504)

450,39 10,500 4.729,10

TOTAL Titol 3 01.09.06 13.168,98

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 09 Urbanització

Titol 3 07 Jardineria

1 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada
trinxadora de 4.4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball
de 0.6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent
inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense
recollir la brossa (P - 528)

0,14 182,290 25,52

2 FR24A535 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0.3 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada
d'una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al
12 % (P - 529)

0,21 182,290 38,28

3 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 530)

2,14 182,290 390,10

4 FR3P8601 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 532)

61,83 9,115 563,58

5 FR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 531)

28,22 18,229 514,42

6 FR744G12 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de
gespa Standard C3 (P - 537)

6,57 182,290 1.197,65

7 FR6P6MAN u Trasplantament dins de l'obra d'arbust fins a 1 m d'alçària de tronc o
diàmetre de planta, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 50x50x50 cm amb retroexcavadora, plantació amb
mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines
de preparació (P - 536)

30,27 10,000 302,70

EUR
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8 FR6P6245 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust fins a 3 m d'alçària de tronc o
diàmetre de planta, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 80x80x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb
mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines
de preparació (P - 535)

78,65 9,000 707,85

9 FR66233B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 534)

7,12 20,000 142,40

10 FR4EE2A1 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l (P -
533)

9,70 10,000 97,00

11 GR4H9D51 u Subministrament de Salvia microphylla en contenidor de 5 l (P - 539) 4,60 10,000 46,00

TOTAL Titol 3 01.09.07 4.025,50

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 10 Gestió de Residus

Titol 3 01 Moviment de terres

1 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km (P - 22)

8,57 134,900 1.156,09

2 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 33)

3,75 88,490 331,84

TOTAL Titol 3 01.10.01 1.487,93

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 10 Gestió de Residus

Titol 3 02 Enderrocs

1 E2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 24)

9,89 334,830 3.311,47

2 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 26)

18,07 334,830 6.050,38

TOTAL Titol 3 01.10.02 9.361,85

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 10 Gestió de Residus

Titol 3 03 Procés Constructiu

1 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 32)

5,30 14,588 77,32

EUR
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2 E2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 25)

4,65 22,792 105,98

3 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)

7,73 7,328 56,65

4 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 30)

3,69 2,520 9,30

5 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 29)

4,04 5,796 23,42

6 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 31)

2,35 6,653 15,63

7 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)

-30,24 1,080 -32,66

8 E2R2MI12 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 21)

10,42 66,140 689,18

9 E2R5MI40 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 23)

6,54 66,140 432,56

TOTAL Titol 3 01.10.03 1.377,38

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 11 Control de Qualitat

1 PA00MACQ u Partida alçada previsió pel programa de Control de Qualitat, segons
annex, amb la comptabilització dels assatjos positius (P - 604)

4.744,35 1,000 4.744,35

TOTAL Capítol 01.11 4.744,35

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV

Capítol 12 Escomeses, Ajudes i Varis

1 PA000004 u Desmuntatge, retirada i entrega quan ordeni el tècnic a la brigada
municipal de les instal·lacions de calefacció, radiadors, caldera, diposit
gasoil, cablejat elèctric fora de norma, inclou transport. (P - 603)

631,12 1,000 631,12

2 K21JMAN2 u Actuacions provisionals per simultaneitat obres i activitat CAP, lones,
tancaments provisionals, segellats, i senyalitació durant cada una de
les fases d'obra.  (P - 568)

651,03 1,000 651,03

3 H16FRMAN PA Imprevistos a Justificar. No es podran certificar si no hi ha una
aprovació previa de la Direcció Facultativa. (P - 540)

4.522,50 1,000 4.522,50

TOTAL Capítol 01.12 5.804,65

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs i Treballs Previs 24.621,30

Capítol 01.02  Moviment de Terres 4.007,68

Capítol 01.03  Sistema Estructural 116.121,10

Capítol 01.04  Sistema d'Envolvents i Acabats Exteriors 184.507,79

Capítol 01.05  Sistema de Compartimentació 77.465,44

Capítol 01.06  Sistema d'Acabats Interiors 117.571,49

Capítol 01.07  Sistema d'Instal·lacions 408.665,78

Capítol 01.08  Equipaments i serveis 11.512,49

Capítol 01.09  Urbanització 58.947,38

Capítol 01.10  Gestió de Residus 12.227,16

Capítol 01.11  Control de Qualitat 4.744,35

Capítol 01.12  Escomeses, Ajudes i Varis 5.804,65

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV 1.026.196,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.026.196,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA_SJV 1.026.196,61

1.026.196,61

euros
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PR6  PRESSUPOST DE CONTRACTE 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 1.026.196,61

13 % Despeses Generals SOBRE 1.026.196,61................................................................. 133.405,56

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.026.196,61....................................................................... 61.571,80

Subtotal 1.221.173,97

Seguretat i Salut................................................................................................................... 11.502,79

21 % IVA SOBRE 1.232.676,76............................................................................................ 258.862,12

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.491.538,88

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ QUATRE-CENTS NORANTA-UN MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS )

taller 9s arquitectes SCP

Oriol Cusidó i Mari i Irene Marzo Llovet, arquitectes
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