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DG.  DADES  GENERALS  

1 .  I DENT I F I CAC IÓ   I  AGENTS  DEL  PROJECTE  

Projecte:  Projecte Bàsic i d’Execució per a l’ampliació de l’aulari del Tecnocampus de Mataró.  

Tipus d’intervenció:  Obra interior de nova construcció 

Emplaçament:  Parc Tecnocampus de Mataró ‐ Maresme 

Av. Ernest Lluch nº 32 08302 Mataró 

Municipi:  Mataró, comarca del Maresme 

Promotor:  Nom: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ ‐ MARESME 

CIF: G 62034111 

Adreça: Av. Ernest Lluch nº 32, edifici TCM1 de Mataró, 08302. 

Arquitecte:  Nom: XAVIER SALES I ASSOCIATS, S.L.P.  

CIF: B 64360282 

Autor: Xavier Sales i Torrent  

Nº col∙legiat: 22380‐8 

Adreça: Carrer Casp 56‐58 esc esq 1r 1a 08010, Barcelona. 

Telèfon: 93 301 23 83 

2 .  RELAC IÓ   DE   PROJECTES   PARC IAL ,   DOCUMENTS   COMPLEMENTAR I S   I   ALTRES  
TÈCN ICS  

Projecte de càlcul d'estructura:  J. Vizcarro & Associats S.L 

Autor: Jaume Vizcarro. 

Nº col∙legiat: 4463 

Projecte d’instal∙lacions elèctriques:  Josep Zaldívar Portilla, enginyer.  

Nº col∙legiat: 10835 

Projecte/es d’instal∙lacions tèrmiques:  Josep Zaldívar Portilla, enginyer.  

Nº col∙legiat: 10835 

   

Estudi de seguretat i salut:  MANAGEMENT  & DIRECCIONS D’OBRA, S.L.P. 

Autor: Pere Peix. 
Nº col∙legiat: 9029 

Estudi de gestió de residus de la construcció:  XAVIER SALES I ASSOCIATS, S.L.P 

Autor: Xavier Sales i Torrent 

Nº col∙legiat: 22380‐8 

 

 

Barcelona, desembre del 2015. 
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MD.  MEMÒRIA  DESCR IPT IVA  

1 .  OBJECTE  DEL  PROJECTE  

Es  tracta del projecte d’ampliació de  l’aulari  del  Tecnocampus de Mataró,  i  s'adeqüen unes  instal∙lacions  existents  avui 
buides.   

2 .  ANTECEDENTS  

2 . 1 .  Requ i s i t s  no rmat i u s  

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius urbanístiques que li corresponen. 

Pel  que  fa  a  les  seves  prestacions  l’edifici  s'adequa  a  tota  la  normativa  vigent  i  que  queda  exposada  en  l'apartat 
corresponent d'aquest document. 

2 . 2 .  Cond i c i on s  de   l ' emp l a çamen t   i   l ' e n to rn   f í s i c  

L'altitud de la població és de 0‐28 m sobre el nivell del mar i l’altitud de l’emplaçament de l’edifici d’uns 0m sobre el nivell 
del mar.  

L’espai on es projecte  l’ampliació de  l'aulari del  tecnocampus és als baixos de  l’edifici el Rengle, un espai actualment en 
desús que s'adequarà per a la implantació de noves aules del Tecnocampus. 

Es tracta d'un gran espai on la peça central disposa d'una doble alçada i una estructura resolta amb unes gran jàsseres que 
elimina tot aquest cos central de pilars. 

3 .  DESCR IPC IÓ  DEL  PROJECTE  

3 . 1 .  Des c r i p c i ó  gene ra l  

El  programa  es  resol  en  la planta  baixa  de  l'edifici  el  rengle,  l'accés  a  les  noves  instal∙lacions  es  resol  des  del  passatge 
d'Alfons Comerón,  on entres a un gran Hall que recull l'entrada de tots els espais proposats. 

El programa que requereix la direcció de Tecnocampus és el de: 

‐ Laboratori 

‐ 4 aules petites (50 alumnes) 

‐ 3 aules grans (100 alumnes) 

‐ 7 tallers ( aules de grups reduïts) 

‐ tutoria 

‐ annexes: banys, instal∙lacions, accessos. 

La proposta arquitectònica pretén donar el màxim rendiment possible a  la gran alçada que hi ha en el cos central  i ho  fa 
instal∙lant el Hall al llarg del local, d'aquesta manera es configura un gran espai central que resol tots els accessos a les aules 
i magnifica la gran altura de la que es disposa. Aquesta doble alçada també s'utilitza per il∙luminar tot el Hall a través de la 
façana del Passatge d'Alfons Comerón. 

3 . 2 .  Des c r i p c i ó  de l  p rog rama   f un c i ona l ,  uso s   i   r e l a c i ó  de   supe r f í c i e s  

3 . 2 . 1 .  Z one s   c omune s  

La proposta es resol tota ella en planta baixa on localitzem: 

Aules petites: 

Aules  amb  capacitat  per  a  50  persones,  adaptades  tant  per  fer‐hi  activitats  teòriques  com  pràctiques.  Aquestes  aules 
disposen d'un accés directe a carrer. 

Laboratori: 

Espai on s'aprofita  la gran alçada,  ja que es requerida per a  les  instal∙lacions  i  les activitats que s'hi duen a terme. Aquest 
laboratori disposa també de dos vestidors imprescindibles per a dur a terme l'activitat.  

Tallers: 

Espai format per 7 tallers  i una tutoria. Cada un dels tallers està equipat amb el mobiliari necessari per a excercir aquesta 
funció d'espai de treball de grups reduïts. 

Aules grans: 

Aules amb capacitat per a 100 persones, pensades per a funcionar com a aules teòriques que permeten l'electrificació de les 
taules. Les tres aules tenen sortida directa a carrer. 

Banys, instal∙lacions i magatzem: 

L'espai disposa de dos nuclis de banys i una gran sala per a instal∙lacions i magatzems. 
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Al costat de l'accés s'hi instal∙len unes escales que donaran accés a les oficines del professorat situades en planta primera. 
S'hi accedirà a través d'una passarel∙la que alhora també dona accés a una religa on s'hi situen les màquines d'instal∙lacions 
per al seu manteniment. 

Actualment hi ha construïda una passarel∙la entre planta primera  i planta segona entorn del cos central de doble altura. 
Aquesta passarel∙la es manté i s'utilitza com a balcó instal∙lant el tancament de façana pel seu darrere. En cap cas s'amplia la 
superfície construïda. 

3 . 2 . 2 .  Re l a c i ó  de   s u p e r f í c i e s  

Planta baixa 

PLANTA BAIXA 

ACCÉS  61,01 m² 
AULA 1  70,86 m² 
AULA 2  70,86 m² 
AULA 3  73,97 m² 
AULA 4  73,97 m² 
AULA GRAN 1  144,31 m² 
AULA GRAN 2  122,22 m² 
AULA GRAN 3  132,67 m² 
BANY 1  3,83 m² 
BANY 2  4,29 m² 
BANY 3  5,66 m² 
BANY 4  7,01 m² 
BANY 5  10,20 m² 

BANY 6  10,29 m² 
TALLER 1  32,23 m² 
TALLER 2  31,76 m² 
TALLER 3  31,76 m² 
TALLER 4  32,05 m² 
TALLER 5  31,86 m² 
TALLER 6  31,22 m² 
TALLER 7   31,61 m² 
TUTORIA  15,33 m² 
DISTRIBUÏDOR 1  2,05 m² 
DISTRIBUïDOR 2  3,54 m² 
DISTRIBUÏDOR 3  6,33 m² 
DISTRIBUÏDOR 4  35,22 m² 
DISTRIBUÏDOR 5  42,04 m² 
HALL  123,77 m² 
INSTAL∙LACIONS  8,34 m² 

INSTAL∙LACIONS 2  9,47 m² 
LABORATORI  149,16 m² 
MAGATZEM  5,37 m² 
MAGATZEM 2  20,94 m² 
MAGATZEM NETEJA  4,95 m² 
VESTÍBUL  4,57 m² 
VESTÍBUL 2  4,57 m² 
VESTIDOR  16,57 m² 
VESTIDOR 2  16,57 m² 

TOTAL PLANTA BAIXA  1.482,43 m2 
 
En planta primera no es modifiquen les superfícies construïdes. 

4 .  REQU IS I T S  A  COMPL IMENTAR    PER   LES  CARACTER Í ST IQUES  DE   L ' ED I F I C I  

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de  funcionalitat,  seguretat  i habitabilitat que  garantiran  les  exigències 
bàsiques  del  CTE,  en  relació  amb  els  requisits  bàsics  de  la  LOE,  així  com  també  donen  resposta  la  resta  de  normativa 
d’aplicació. 

A  continuació  es  defineixen  els  requisits  generals  a  complimentar  en  el  conjunt  de  l’edifici,  que  depenen  de  les  seves 
característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat: 

 Accessibilitat 

- Seguretat       

 Estructural en cas d’Incendi 

 d’Utilització 

- Habitabilitat      

 Salubritat 

 Protecció contra el soroll 

 Estalvi d’energia  

 Altres aspectes  funcionals dels elements  constructius o de  les  instal∙lacions per un ús  satisfactori de 
l’edifici. 

4 . 1 .  Acce s s i b i l i t a t .  P re s t a c i on s .  

Es garantirà el compliment del previst per la norma d’accessibilitat a edificis tant pel que fa als edificis d’ús públic. 
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L’edifici disposa d’un itinerari practicable que el comunica amb la via pública. 

4 . 2 .  Segu re t a t  e s t r u c tu r a l .  

L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques SE1: Resistència 
i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.  

Les  previsions  tècniques  considerades  en  el  projecte  pel  que  fa  al  sistema  estructural  i  les  bases  de  càlcul,  les 
característiques dels materials,  els procediments  emprats pel  càlcul  i  la quantificació  i  justificació de  les prestacions del 
sistema estructural es desenvolupen als apartats corresponents d'aquesta memòria. 

SE1 Resistència i estabilitat  

Les sobrecàrregues d'ús específiques per al projecte acordades amb el promotor i no inferiors a les establertes al CTE són les 
que es defineixen en la memòria de l'estructura. 

A l’annex de la memòria de càlcul del projecte executiu es detallarà el conjunt de les accions considerades, i es determinarà 
el pes dels diferents elements constructius. 

Accions sísmiques:  

Segons la norma de construcció sismo‐ resistent  NCSE‐02, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la situació del municipi 
és menor que 0.04 g.  

L'edifici està classificat com a construcció d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica ab és inferior a 0,04g, raó per la 
qual no cal aplicar‐li la norma sismo‐ resistent a l'edifici.  

4 . 3 .  Segu re t a t  en   c a s  d ' i n cend i .  P re s t a c i on s .  

El projecte que ha de garantir el  requisit bàsic de Seguretat en cas d'incendi  i protegir els ocupants de  l'edifici dels  riscs 
originats per un incendi, complirà amb els paràmetres objectius i els procediments del Document bàsic DB SI, per a totes les 
exigències bàsiques: 

- SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu interior. 

- SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu exterior. 

- SI 3 Evacuació dels ocupants, a fi i efecte que l'edifici disposi dels mitjans d'evacuació adequats perquè els ocupants 
el puguin abandonar. 

- SI 4 Instal∙lacions de protecció contra incendis, a fi i efecte que l'edifici disposi dels equips i les instal∙lacions adients 
per a possibilitar la detecció, el control i l'extinció de l'incendi. 

- SI5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d'extinció. 

- SI6 Resistència estructural al incendi, a fi de garantir la resistència al foc de l'estructura durant el temps necessari 
per fer possibles tots els paràmetres anteriors. 

En  edificis  de  nova  construcció,  també  es d'aplicació  el Decret  241/1994  sobre  condicionants  urbanístics  i  de  protecció 
contra incendis en els edificis. 

En la documentació gràfica queda degudament detallat tots els aspectes en relació a la seguretat en cas d'incendi.  

4 . 4 .  Segu re t a t  d 'u t i l i t z a c i ó .  P re s t a c i on s  

Les  condicions  de  seguretat  d’utilització  de  l’edifici  projectat  compleixen  les  exigències  bàsiques  SU  del  CTE  per  tal  de 
garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris.  

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’utilització, DB 
SU, així com la llei d'accessibilitat Llei 13/2014 i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

SUA 1 Seguretat enfront el risc de caigudes 

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les característiques de les rampes 
i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SU 1. 

Les característiques de  les rampes necessàries per a  l'eliminació de  les barreres arquitectòniques s'ajustaran així mateix al 
Decret  135/1995,  de  desplegament  de  la  Llei  13/2014,  de  promoció  de  l'accessibilitat  i  de  supressió  de  barreres 
arquitectòniques.  

En l'únic punt de la proposta on hi ha un desnivell s'hi instal∙larà un elevador per tal de suprimir la barrera arquitectònica. 
L'accés a  la planta primera on hi ha  les oficines del professorat es realitzarà des de  l'exterior del  local utilitzant els nuclis 
d'accés existents a l'edifici i que disposen d'un ascensor. 

SUA 2 Seguretat enfront del risc d'impacte o d'enganxades 

Es  limitarà el risc que els usuaris puguin  impactar o quedar enganxats en elements fixos o practicables de  l'edifici, d'acord 
amb DB SU 2. 

SUA 3 Seguretat enfront del risc de quedar tancat 

Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins un recinte, de conformitat amb el que disposa 
el DB SU 3. 

SUA 4 Seguretat enfront del risc causat per una il∙luminació inadequada. 

A les zones de circulació des edificis es limitarà el risc de danys a les persones per una il∙luminació inadequada, complint els 
nivells  d'il∙luminació  assenyalats  i  disposant  un  enllumenat  d'emergència  d'acord  amb  el  DB  SU  4.  Els  nivells  mínims 
d'il∙luminació seran els següents:  
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ZONA  LUMINÀNCIA MÍNIMA [LUX] 

Exterior 
Exclusiva per a persones 

Escales  10 
Resta de zones  5 

Per a vehicles o mixta     10 

Interior  Exclusiva per a persones 
Escales  75 
Resta de zones  50 

Factor d'uniformitat mitjà  fu ≥ 40% 

SUA 5 Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable als edificis projectats, atès que només es refereix a edificis previstos per a mes de 
3.000 espectadors drets. 

SUA 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable als edificis projectats, atès que no hi ha piscines projectades. 

SUA 7 Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment 

Aquesta exigència no es d'aplicació ja que no es comparteix l'espai amb vehicles en moviment. 

SUA 8 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp. 

El risc d'electrocució i incendi causat pels llamps es limitarà d'acord amb el que estableix el DB SU 8. Segons aquest DB, la 
densitat d'impactes sobre el terreny Ng en funció de la situació del municipi és de impactes/any i km2, i els paràmetres per 
determinar la necessitat de la instal∙lació de protecció dels llamps són: 

Coeficient relacionat amb l'entorn   C1=0,50 
Coeficient segons tipus de construcció   C2=1,00 
Coeficient segons el contingut de l'edifici   C3=1,00 
Coeficient segons l'ús de l'edifici   C4=1,00 
Coeficient continuïtat activitat   C5=1,00 

4 . 5 .  Sa l ub r i t a t  

L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de la humitat (que afecta 
bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels residus,  garantint la qualitat de 
l’aire  interior  i  de  l’entorn  exterior,  i  disposant  de  xarxes  de  subministrament  d’aigua  i  d’evacuació  d’aigües  residuals  i 
pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici. 

HS 1 Protecció enfront la humitat HS1 Protecció enfront de la humitat 

El  risc previsible de presència  inadequada d'aigua o humitat a  l'interior dels edificis  i en els  seus  tancaments es  limitarà 
d'acord amb el que estableix el DB HS 1. Segons aquests DB el grau d'impermeabilitat dels diferents tancaments en funció de 
les seves sol∙licitacions. 

HS2 Recollida i evacuació de residus 

Els edificis i les zones comuns del projecte disposaran dels espais i mitjans per a eliminar els residus ordinaris generats per 
l’activitat referent als seus usos i conforme al que disposa el DB HS 2, l'article 7 del Decret 21/2006, d’ecoeficiència en els 
edificis, i la normativa municipal. 

HS3 Qualitat de l'aire interior 

L'edifici  disposarà  d'uns mitjans  de  ventilació  perquè  els  seus  recintes  es  puguin  ventilar  adequadament,  eliminant  els 
contaminants  que  es  produeixin  de  forma  habitual  durant  l'ús  normal  de  l'edifici,  d'acord  amb  els  paràmetres  i  les 
condicions de disseny del DN HS 3.  

HS 4 Subministrament d'aigua 

L'edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar aigua per al consum de forma sostenible a l'equipament higiènic 
previst,  aportant  cabals  suficients  per  al  seu  funcionament,  sense  alteració  de  les  propietats  d'aptitud  per  al  consum  i 
impedint els possibles  retorns que puguin contaminar  la xarxa,  incorporant mitjans que permetin  l'estalvi  i el control del 
cabal d'aigua. 

En conformitat amb el Decret 21/2006, d’eco eficiència en els edificis, les cisternes dels vàters tindran mecanismes de doble 
descàrrega i en cas de la previsió d'instal∙lació de rentavaixelles, aquesta serà amb aigua freda i calenta. 

D'acord  amb  el  DB  HS  4,  la  instal∙lació  podrà  subministrar  als  aparells  i  equipament  higiènic  previst,  el  següent  cabal 
instantani mínim en dm3 per segon:  

No obstant d'acord amb el Decret 21/2006, d’ecoeficiència en els edificis,  totes  les aixetes de  lavabos, bidets, aigüeres  i 
equips de dutxa tindran un cabal màxim de 0,20 dm3 per segon.  

HS 5 Evacuació d'aigües 

Les  instal∙lacions d'evacuació d'aigües residuals  i pluvials compliran  les condicions de disseny, dimensionament, execució  i 
materials previstes al DB HS 5, així com els paràmetres de l'article 3 del Decret 21/2006 d’eco eficiència en els edificis.  

D'acord amb el DB HS 5, els diàmetres de  les canonades d'aigües residuals seran els apropiats per transportar  les unitats 
d'evacuació projectades. 

4 . 6 .  P ro te c c i ó  en f ron t  de l   so ro l l  

Es garanteix l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el DB HR.  
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4 . 7 .  E s t a l v i  d ' ene r g i a  

L’edifici projectat satisfarà  les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint  la  limitació de  la demanda energètica, 
incorporant instal∙lacions tèrmiques amb el rendiment adequat, disposant de sistemes d’il∙luminació eficient. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici. 

HE1 Limitació de la demanda energètica 

Es seguirà el que determina el DB HE 1, tenint en compte la categoria climàtica corresponent al municipi. 

HE2 Rendiment de les instal∙lacions tèrmiques  

L’edifici disposa d’instal∙lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el benestar dels ocupants i 
regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament d’instal∙lacions tèrmiques, RITE. 
La definició de les instal∙lacions es fa a la Memòria descriptiva i constructiva del projecte. 

HE 3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d'il∙luminació 

S'aplicarà el DB HE 3 a totes les instal∙lacions d'iluminació interior de l'edifici projectat. 

La luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em), l'índex d'enlluernament unificat (UGR) i l'índex del rendiment del color 
(Ra) s'adequaran a les necessitats d'il∙luminació dels usuaris de cada zona. 

L'eficiència energètica es garantirà limitant el valor del VEEI a 7,5 W/m2x100 lux a les zones comunes ‐vestíbul i escala. 

Les zones d'ús esporàdic han de disposar d'un control d'encesa i apagada per sistema de detecció de presència o sistema de 
temporització. En cap cas no es realitzarà exclusivament des del quadre elèctric. 

HE 4 Contribució Solar mínima per a la producció d'ACS 

L'activitat que es desenvolupa pràcticament no requereix aigua calenta. 

4 . 8 .  E coe f i c i èn c i a .  P re s t a c i on s    

Es compliran els paràmetres obligatoris que assenyala el Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis: 

- Aigua: sanejament i aixetes 

- Energia: aïllament tèrmic, protecció solar, producció d'aigua calenta sanitària amb energia solar, rentavaixelles 

- Materials i sistemes constructius 

- Residus domèstics 

- Aïllament acústic 

5 .  DESCR IPC IÓ   I  REQUI S I T S  DELS  S I STEMES  QUE  COMPOSEN   L ’ ED I F I C I  

5 . 1 .  T reba l l s  p rev i s    

Actualment l'espai on es desenvolupa està buit i per tant no es precisen de treballs prevista abans de començar l'obra. 

5 . 2 .  Su s ten ta c i ó  

AL tractar‐se d'una intervenció interior en un edifici existent no hi han obres de sustentació ja que no cal realitzar obres de 
fonamentació, perquè l'estructura existent és totalment compatible amb l'activitat que es desenvoluparà. 

5 . 3 .  E s t r u c tu r a  

El programa d’usos que condiciona l’exigència de seguretat estructural és el següent: 

- Ús docent. 

La  solució  estructural  emprada  queda  degudament  definida  en  l'apartat  corresponent  d'aquesta memòria  on 
s'annexa el projecte estructural. 

El  requisit de  seguretat estructural,  capacitat portant  i aptitud al  servei, de  l’estructura es  satisfà  segons els paràmetres 
establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació: 

- DB SE  Seguretat estructural 

- DB SE‐AE Accions a l’edificació 

- DB SE‐C Fonaments 

- DB SE‐A Acer 

i per l’estructura de formigó en el que s’estableix a la 

- EHE‐08 Instrucció de formigó estructural 

i pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la 

- NCSE‐02 Norma de construcció sismo‐resistent 

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els paràmetres establerts a: 

- DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 
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5 . 4 .  Envo l ven t ,   compa r t imen ta c i ó   i  ac aba t s  

De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels sistemes: 

Façanes: 

La  façana del passatge d'Alfons Comerón, actualment amb  tancament provisional de bloc de  formigó,  s'enderrocarà  i es 
resoldrà  amb  un  tancament  amb  mòduls  de  vidre  donant  continuïtat  a  la  resta  de  façana  existent.  Aquests  mòduls 
s'alternaran amb una fusteria d'alumini per instal∙lar les portes de sortida de les aules. 

 La fusteria exterior serà d’alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb cambra d’aire tipus climalit o similar 
de baixa emissió.  

Compartimentacions interiors verticals: 

Per  a  les  compartimentacions  interiors  verticals  (parets  i  envans),  s’ha  optat  per  la  utilització  del  sistema  d'envans 
prefabricats de cartró guix i parets de bloc de formigó per a les parets de càrrega. 

Compartimentacions interiors horitzontals: 

L'única compartimentació interior horitzontal és la passarel∙la de formigó que donarà accés a les oficines i la religa metàl∙lica 
per a la instal∙lació de les màquines. 

Elements de protecció: 

Els elements de protecció de l’edifici són baranes de vidre en el balcó que es genera en planta primera. 

Acabats: 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:    

- Enguixat i pintat en paraments verticals, a excepció de banys i cuines. 

- Acabat fenòlic en àrees de molta circulació com el Hall. 

- Enrajolats en paraments verticals fins al sostre dels banys 

- Cel ras de cartró guix allà on n'hi hagi, pintats amb pintura plàstica. 

- Paviment de terrazzo. 

5 . 5 .  Cond i c i onamen t s ,   i n s t a l ∙ l a c i on s   i   s e r ve i s  

Criteris generals de les instal∙lacions de l’edifici 

 

AL  tractar‐se  d'una  intervenció  en  un  edifici  existent  el  local  disposa  de  les  infraestructures  dels  serveis  d’aigua,  gas, 
electricitat, telecomunicacions i clavegueram. 

S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal∙lacions: 

- Subministrament de serveis d’aigua, electricitat i telecomunicacions. 

- Evacuació d’aigües residuals 

- Ventilació interior 

- Climatització. 

El disseny i dimensionat de les instal∙lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa d’aplicació.   
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MC.  MEMÒRIA  CONSTRUCT IVA    

1 .  TREBALLS  PREV I S  

Al tractar‐se d'una intervenció en un edifici ja existent , no es requereixen treballs previs.  

Tan sòls caldrà enderrocar parcialment el tancament provisional de façana de bloc de formigó. 

2 .  SUSTENTAC IÓ  DE   L ’ ED I F I C I  

No s'intervé en la sustentació de l'edifici existent. 

3 .  S I S TEMA  ESTRUCTURAL  

3 . 1 .  Acc i on s   c on s i de r ade s  

3 . 1 . 1 .  Cà r r e g u e s  pe rmanen t s    

Les  càrregues  permanents  considerades  són  les  corresponents  al  pes  propi  dels  elements  així  com  la  càrrega  d'ús  i  en 
concret sobre la religa d'instal∙lacions, el pes de totes les maquines d'instal∙lacions. 

3 . 1 . 2 .  A c c i o n s   a c c i d e n t a l s    

Accions sísmiques: 

En aquesta estructura no s’han considerat accions sísmiques. 

Accions tèrmiques 

En aquest projecte no s’aplicaran les accions tèrmiques. de 40m de longitud. 

Accions tèrmiques pel foc 

Normativa aplicada: DB‐SI, Seguretat en cas d’incendi. Secció SI‐6. 

3 . 2 .  Fonamen t s  

No es realitzen obres de fonamentació ja que s'intervé en un edifici existent. 

3 . 3 .  E s t r u c tu r a  

Totes  les  característiques  de  la  solució  estructural  adoptada  es  troben  exposades  en  l'apartat  corresponent  d'aquest 
document on s'adjunta el projecte de càlcul i solució estructural de l'edificació. 

3 . 4 .  Mètode  de   cà l cu l  

Totes  les  dades  referents  al mètode  de  càlcul  es  troben  exposades  en  l'apartat  corresponent  d'aquest  document  on 
s'adjunta el projecte de càlcul i solució estructural de l'edificació. 

3 . 5 .  Recob r imen t s  pe r  du rab i l i t a t   i   r e s i s t èn c i a  a l   f o c  

Totes  les dades  referents Recobriments per durabilitat  i  resistència al  foc es  troben exposades en  l'apartat corresponent 
d'aquest document on s'adjunta el projecte de càlcul i solució estructural de l'edificació. 

3 . 6 .  Res i s t èn c i a  a l   s i sme  

Totes  les dades  referents a  la  resistència al  sisme es  troben exposades en  l'apartat corresponent d'aquest document on 
s'adjunta el projecte de càlcul i solució estructural de l'edificació. 

4 .  S I S TEMA  ENVOLVENT ,  COMPART IMENTAC IÓ   INTER IOR   I  ACABATS  

L’àmbit dels sistemes, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han quedat especificats a la memòria 
descriptiva. 

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents Bàsics del CTE.  

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la compartimentació interior: 

 
- 4.1  Soleres 

- 4.2  Murs en contacte amb el terreny 

- 4.3   Façanes 

- 4.4  Coberta 

- 4.5  Terres en contacte amb l’exterior 

- 4.6  Compartimentacions interiors verticals 

- 4.7  Compartimentacions interiors horitzontals 
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- 4.8  Elements de protecció 

 
Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions segons els Documents 
Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació. 

4 . 1 .  So l e r e s  

No es realitzen soleres ja que s'intervé en un edifici existent. 

4 . 2 .  Murs  en   con t a c t e  amb  e l   t e r r eny  

No es realitzen soleres ja que s'intervé en un edifici existent. 

4 . 3 .  Fa çane s  

Composició de les façanes 

Es manté  la façana existent  i   se'n realitza una de nova en aquell tram on  ja estava previst el seu canvi al tractar‐se d'una 
paret de bloc. 

La nova façana intentarà seguir el mateix modulatge que els trams existents per tal de tenir una lògica compositiva.  

Es  reprodueix el mòdul  format per una perfileria metàl∙lica  i un  cos central de vidre,  i en els casos on  l'activitat  interior 
requereix de foscor es substitueix el cos central de vidre per un panell sandwich. 

En planta primera s'obra el tancament de bloc de formigó i es converteix en un gran balcó, amb una barana de vidre. 

4 . 4 .  Cobe r t a  

No es realitzen cobertes ja que s'intervé en un edifici existent. 

4 . 5 .  Te r r e s  en   con ta c t e  amb   l ’ e x t e r i o r  

Balco P1 

El balcó de planta primera  (  forjat de  formigó  ja existent)  s'impermeabilitzarà  i  tindrà el mateix acabat que el paviment 
exterior. 

4 . 6 .  Compa r t imen ta c i on s   i n t e r i o r s  ve r t i c a l s  

Envans interiors  

Els envans de distribució interior estaran formats amb perfileria metàl∙lica i tancament de cartró guix, a excepció d'aquells 
murs que el projecte d'estructures determina com a murs de càrrega que estaran formats per bloc de formigó. 

Portes 

La composició i descripció de les portes queda degudament definida en la documentació gràfica del projecte que s'adjunta. 

4 . 7 .  Compa r t imen ta c i on s   i n t e r i o r s  ho r i t z on ta l s  

Sostre de les aules 

Llosa  formada per una xapa col∙laborant  i una capa de compressió amb un cantell  total de 11cm segons detall adjunt en 
plànol d'estructura. 

Fals sostre 

En el projecte trobem dos tipus de fals sostre: 

‐ Heraklit: en totes les aules i passadissos 

‐ Pladur continu: en el Hall, accés i banys. 

4 . 8 .  E l emen t s  de  p ro te c c i ó  

En el balcó de planta primera l'element de protecció serà una barana de vidre sobre perfileria metàl∙lica d'acer. 

L’alçada de protecció és d’1,10m quan el desnivell que protegeix és  superior a 6m  i de 0,95m quan aquest desnivell és 
superior a 0,55m i fins a 6m.  

L’escala comunitària, al no tenir ull d’escala, la barana de protecció té una alçada de 0,95m. 

5 .  S I S TEMA  DE  CONDIC IONAMENT ,   INSTAL ∙ LAC IONS   I  SERVE I S  

5 . 1 .  Subm in i s t r amen t  d ’ a i gua   f r eda   i   c a l en t a  

El subministrament d'aigua  freda  i calenta es durà a  terme d'acord amb allò establert a  la normativa corresponent  i a  la 
documentació gràfica d'instal∙lacions annexat en aquest document. 
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5 . 2 .  Eva cua c i ó  d ’ a i güe s  

L'evacuació d’aigües es durà a  terme d'acord amb allò establert a  la normativa corresponent  i a  la documentació gràfica 
d'instal∙lacions annexat en aquest document. 

5 . 3 .  I n s t a l ∙ l a c i on s  d ’ ev a cua c i ó  de  p roduc te s  de   l a   combus t i ó    

5 . 3 . 1 .  E v a c u a c i ó  de l s  p r odu c t e s  de   l a   c ombu s t i ó  de   l e s   c a l d e r e s  

La  instal∙lació d'evacuació dels productes de  la combustió de  les calderes es durà a terme d'acord amb allò establert a  la 
normativa corresponent i a la documentació gràfica d'instal∙lacions annexat en aquest document. 

5 . 4 .  Subm in i s t r amen t  e l è c t r i c   i   i n s t a l ∙ l a c i ó  d ’ i l ∙ l um ina c i ó  

5 . 4 . 1 .  S ubm i n i s t r amen t  d ’ e l e c t r i c i t a t  

El  subministrament elèctric es durà a  terme d'acord amb allò establert a  la normativa corresponent  i a  la documentació 
gràfica d'instal∙lacions annexat en aquest document. 

5 . 4 . 2 .  I n s t a l ∙ l a c i ó  d ’ i l ∙ l um i n a c i ó  

La  instal∙lació d'il∙luminació es durà a  terme d'acord amb allò establert a  la normativa corresponent  i a  la documentació 
gràfica d'instal∙lacions annexat en aquest document. 

5 . 5 .  I n f r ae s t r u c tu re s  de   t e l e comun i c a c i on s  

Les  infraestructures de telecomunicacions es duran a terme d'acord amb allò establert a  la normativa corresponent  i a  la 
documentació gràfica d'instal∙lacions annexat en aquest document. 

5 . 6 .  I n s t a l ∙ l a c i on s   t è rm iques :  

5 . 6 . 1 .  I n s t a l ∙ l a c i ó  de   c a l e f a c c i ó  

La  instal∙lació de calefacció es durà a  terme d'acord amb allò establert a  la normativa corresponent  i a  la documentació 
gràfica d'instal∙lacions annexat en aquest document. 

5 . 6 . 2 .  I n s t a l ∙ l a c i ó  d ’ a i g u a   c a l e n t a   s a n i t à r i a   ( A C S )  

La  instal∙lació  d'aigua  calenta  sanitària  es  durà  a  terme  d'acord  amb  allò  establert  a  la  normativa  corresponent  i  a  la 
documentació gràfica d'instal∙lacions annexat en aquest document. 

5 . 7 .  I n s t a l ∙ l a c i on s  de  p ro te c c i ó   con t r a   i n c end i  

La  instal∙lació de protecció contra  incendis es durà a  terme d'acord amb allò establert a  la normativa corresponent  i a  la 
documentació gràfica d' aquest document. 

6 .  URBAN ITZAC IÓ .  COND IC IONAMENT  DELS  ESPA I S  EXTER IORS  

Un  cop  finalitzades  les obres,  caldrà  realitzar una plataforma  amb dos  esglaons per  tal de poder  accedir  a  l'interior de 
l'Escola a cota, ja que la cota de carrer va uns 30cm més avall. 

L'acabat d'aquesta plataforma i dels esglaons serà igual que el de la vorera existent. 
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CN.  NORMATIVA  APL ICADA  

7 .  RELAC IÓ  DE  NORMAT IVA  D ’OBL IGAT  COMPL IMENT  

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ 
ASPECTES GENERALS 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley  38/1999  (BOE:  06/11/99),modificació:  Ley  52/2002,(BOE  31/12/02). Modificada  pels  Pressupostos  generals  de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006  (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007  (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009  (BOE 23/4/2009)  i  les  seves  correccions d’errades  (BOE 20/12/2007  i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
ÚS DE L’EDIFICI 
HABITATGE

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

LLOCS DE TREBALL 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

ALTRES USOS 

Segons reglamentacions específiques 

 

ACCESSIBILITAT 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD  505/2007  (BOE  113  de  l'11/5/2007).  Desarrollo  de    la  LIONDAU,  Ley  de  Igualdad  de  oportunidades  y  no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
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CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

SEGURETAT ESTRUCTURAL 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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SALUBRITAT 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

ESTALVI D’ENERGIA

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE‐0 Limitació del consum energètic 

HE‐1 Limitació de la demanda energètica 

HE‐2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques 

HE‐3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació 

HE‐4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD  314/2006  (BOE  28/03/2006)  i  les  seves  modificacions.  Actualització  DB  HE:  Orden  FOM/  1635/2013,  (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
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D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
SISTEMES ESTRUCTURALS 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació 

com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE‐A Acer del 
Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

SISTEMES CONSTRUCTIUS

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL∙LACIONS I SERVEIS
INSTAL∙LACIONS D’ASCENSORS 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O  30/6/66  (BOE:  26/7/66)correcció  d’errades  (BOE:  20/9/66)modificacions  (BOE:  28/11/73;  12/11/75;  10/8/76; 
13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD  2291/85  (BOE:  11/12/85)regulació  de  l’aplicació  (DOGC:  19/1/87)modificacions  (DOGC:  7/2/90). Derogat  pel  RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 y aprobación de prescripciones técnicas               

Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, 
sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària 
AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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INSTAL∙LACIONS DE RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

 

INSTAL∙LACIONS D’AIGUA 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures  de  foment  per  a  l’estalvi  d’aigua  en  determinats  edificis  i  habitatges  (d’aplicació  obligatòria  als  edificis 
destinats a serveis públics de  la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges  finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

 

INSTAL∙LACIONS D’EVACUACIÓ

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD  314/2006  (BOE  28/03/2006)  i  les  seves  modificacions.  Actualització  DB  HE:  Orden  FOM/  1635/2013,  (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
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Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

INSTAL∙LACIONS DE VENTILACIÓ 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

INSTAL∙LACIONS DE COMBUSTIBLES 

GAS NATURAL I GLP 

Reglamento  técnico  de  distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus  instrucciones  técnicas 
complementarias. 

ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC‐ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que  es  disposa  al  “Reglamento  técnico  de  distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus  instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus  instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

GAS‐OIL 

Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

INSTAL∙LACIONS D’ELECTRICITAT 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales.  Infraestructura para  la recarga 
de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 
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RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y  procedimientos  de  autorización  de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC‐LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal∙lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Condicions de seguretat en les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal∙lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, 
sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es  prorroguen  els  terminis  establerts  a  la  Instrucció  10/2005, de  16  de  desembre,  relativa  a  la  inscripció de  les 
instal∙lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 

INSTAL∙LACIONS D’IL∙LUMINACIÓ 

CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD  314/2006  (BOE  28/03/2006)  i  les  seves  modificacions.  Actualització  DB  HE:  Orden  FOM/  1635/2013,  (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
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Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

INSTAL∙LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  

Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden  CTE/1296/2003,  por  la  que  se  desarrolla  el  reglamento  reguladors  de  las  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a  seguir en  las  instalaciones  colectivas de  recepción de  televisión en el proceso de  su adecuación 
para  la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de  las  infraestructuras 
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ AL LLAMP  

CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

CONTROL DE QUALITAT
MARC GENERAL 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD  314/2006  (BOE  28/03/2006)  i  les  seves  modificacions.  Actualització  DB  HE:  Orden  FOM/  1635/2013,  (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
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D  375/1988  (DOGC:  28/12/88)  correcció  d'errades  (DOGC:  24/2/89)  desplegament  (DOGC:  24/2/89,  11/10/89, 
22/6/92 i 12/9/94) 

NORMATIVES DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (NO EXHAUSTIU) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE‐08. 

RC‐92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC‐08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

LLIBRE DE L’EDIFICI

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei  38/1999  (BOE  06/11/99); Modificació:  Llei  52/2002,(BOE  31/12/02); Modificació  pels  Pressupostos  generals  de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
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ESTUDI  DE  GEST IÓ  DE  RES IDUS    



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 41,8797 0,0896 43,6766

obra de fàbrica 170102 0,0150 17,8637 0,0407 19,8464
formigó 170101 0,0320 17,7808 0,0261 12,7026

petris 170107 0,0020 3,8327 0,0118 5,7540
guixos 170802 0,0039 1,9149 0,0097 4,7397
altres 0,0010 0,4876 0,0013 0,6339

   embalatges 0,0380 2,0807 0,0285 13,9120

fustes 170201 0,0285 0,5886 0,0045 2,1943
plàstics 170203 0,0061 0,7704 0,0104 5,0469

paper i cartró 170904 0,0030 0,4047 0,0119 5,7930
metalls 170407 0,0004 0,3170 0,0018 0,8777

totals de construcció 43,96 t 57,59 m3

- altres

-
-
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                  

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Av. Ernest Lluch nº32 08302
Mataró

no

Comarca : Maresme

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Residus que contenen PCB

Ampliació de l'aulari del Tecnocampus de Mataró

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar -

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-Terres contaminades especificar -

-
si
-
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 17,78
Maons, teules i ceràmics 40 17,86
Metalls 2 0,32
Fusta 1 0,59
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,40
Paper i cartró 0,50 0,40
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

0,00 0,000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)

0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

si

si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 17,15 257,23

Maons i ceràmics 26,79 401,89

Petris barrejats 7,77 116,52

Metalls 1,18 17,77

Fusta 2,96 44,43

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 6,81 102,20

Paper i cartró 7,82 117,31

Guixos i no especials 7,25 108,82

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

1.166,17

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació     

0,00 - -

- 38,84

- 14,81 -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

-

-

0,00

-

-

- 85,74

0,00

Valoritzador / Abocador        

-

0,00

runa neta

5,92 -

133,96 -

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

- -

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

39,10 -

- 36,27

Compactadores

- 34,07 -

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

0,00 388,72 0,00

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

1.554,89

El volum dels residus és de : 57,59

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.600,00 eurosEl pressupost de la gestió de residus és de : 1.600,00

unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fus

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels 
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció 
Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran 

al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

T 0,00 T

T 43,96 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 43,96 T 11 euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

43,96

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

483,56

euros/T 483,56

Total fiança **

44,0

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Mataró

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir 
en un percentatge del:
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COMPL IMENT  CTE  DB  SUA  ACCESS IB I L I TAT  A  L ' ED IF ICAC IÓ  

   



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

Referència de projecte Referència de projecte

✔
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

-  Amplada:  1,20 m 
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud 
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas  

  

- Alçada:   2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)  
- Canvis de direcció:   no es contempla (amplada pas 1,20 m)   

- Amplada:  0,90 m 

- Alçada:   2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  
inscriure un cercle de  1,20 m. 

PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada:  0,90 m 
- Alçada:   2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 
- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un 1,20 m  
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure  

un cercle de 1,50m.  
 

 

-  Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles) 
* al vestíbul d’entrada (o portal), 
* al fons de passadissos de >10m, 
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió   

   

 - Paviment: és no lliscant  - Paviment:  grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) 
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres) 
  pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra 
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i  
  arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,   

   

   - Pendent:  4% (longitudinal) 
 2% (transversal) 

   

   - Senyalització dels itineraris accessibles: 
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i 
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús  
privat quan hi hagi varis recorreguts  alternatius. 
   sempre en edificis d’ús públic 
amb bandes de senyalització visuals i tàctil 
   sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible  
   que comunica la via pública amb els punts d’atenció o  
   “crida” accessibles.  (característiques segons SUA-9 2.2) 

   

 

-  Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura  amplada lliure de pas  
reduït el gruix de la fulla  0,78 m) 

 
 

- Alçada:   2,00 m   
-  Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal 

1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la 
porta)  

 
 

- Amplada:   0,80 m 
- Alçada:    2,00 m 
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure  

un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat 
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior  
de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Amplada:   
 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m 

- Alçada:   2,00 m 
- Espai lliure de gir: 

a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.  
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).  
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió  
o palanca. 

 

- Mecanismes d’obertura i tancament:  
* altura de col·locació : 0,80m  1,20m 
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb 
  una sola ma, o bé són automàtics 
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m 

 

  

PORTES 
garantiran 

- Portes de vidre:  
* tindran un sòcol inferior  0,30m d’alçada, llevat de que  

el vidre sigui de seguretat. 
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada 

  0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

 - Portes de vidre: 
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)  
* si no disposen d’elements que permetin la seva 
  identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
  apartat 1.4 (DB SUA-2) 

 

  

 

-  No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.  - No s’admeten graons 
 

 - No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm. 

GRAONS  

- Accés a l’edifici:  
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o  
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.   

  
 

 - Accés a l’edifici: 
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només 
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada  12cm, a l’entrada de l’edifici.   

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte Referència de projecte
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- longitudinal:  12% 
 10% 
 8% 

 trams < 3m de llargada 
 trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

- longitudinal:  10% 
 8% 

4< p  6%

 trams < 3m de llargada 
 trams < 6m de llargada 
trams < 9m de llargada 

- Pendents  

- transversal:  S’admet   2% en rampes exteriors 

 - Pendents  

- transversal:  2%  

 
 

- Pendents - longitudinal:   12% per a trams  10 m de llargada 
- transversal: s’admet  2% en rampes exteriors 

- Trams: - La llargada de cada tram és  20 m. 
- En la unió de trams de diferent pendent  

es col·loquen replans intermedis. 
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha  

un replà de 1,50 m de llargada mínima.   

 - Trams: 
 
 

 

- llargada màxima tram  9 m. 
- amplada  1,20m 
- rectes o amb radi de curvatura  30m 
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície 

horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la 
rampa 

 

- Trams: - En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai   
lliure amb una fondària de 1,20 m. 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada  
mínima de  1,50 m en la direcció de circulació.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de la rampa 
   longitud  1,50 m (mesurada a l’eix) 
- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de la rampa no es reduirà  
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 

situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram 

 

- Replans:  (als dos extrems d’una rampa hi ha un espai  lliure  
amb una fondària de 1,20 m) 

RAMPES 

- Barreres 
 protecció,  
 Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans:  

situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb  
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub  
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm dels  
paraments verticals. 

- Element de protecció lateral: es disposa 
longitudinalment amb una alçària  10 cm per  
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i 
bastons) 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb: 

p  6% i desnivell > 18,5cm. 
   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -

1,10m, i 
   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m 
   * trams de rampa de l > 3m  prolongació   

horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, 

separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma 

- Elements de protecció lateral: per als costats 
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell > 
18,5cm i amb una alçària  10 cm 

 

- Barreres
 protecció, 
 Passamans
 i 
Elements 
protectors:

- Passamà:   com a mínim a un costat 
- El passamà  està situat a una alçada entre  

0,90 i 0,95 m. 

 

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte Referència de projecte
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- Dimensions 
cabina 

- sentit d’accés  1,40 m 
- sentit perpendicular  1,10 m 

- Dimensions 
cabina: 

- Su  1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades  1,00 x 1,25m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 
- Su > 1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades  1,10 x 1,40m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 

 - Dimensions
  cabina: 

 

- sentit d’accés  1,20 m 
- sentit perpendicular  0,90 m 
- superfície  1,20 m2 

- Portes - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: són automàtiques 
- amplada:  0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un  

1,50 m. 

 

- Paràmetres generals:  
  Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de 

personas, incluyendo personas con discapacidad”. 

 
 - Portes: - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 
- amplada:  0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m 

sense ser escombrat per l’obertura de la porta 

- Botoneres: 
 
 

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte al terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

 - Botoneres: - Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

 
 - Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m  

respecte al terra 

    

    

- Passamans: 
 

- La cabina en disposa a una alçada entre  
0,90 i 0,95 m. 

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet  
adaptar la ma) amb una secció igual o  
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre  
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm  
dels paraments verticals. 

 - Passamans: 
 

- Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

    

ASCENSOR 

- Senyalització: - Indicació del nombre de cada planta amb  
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)  
i col·locat  a una alçada d’1,40m des del terra  
(al costat de la porta de l’ascensor)  

 - Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA 
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic 

en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i 
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la 
cabina) 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte Referència de projecte
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle  
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 
 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte Referència de projecte
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A
M

B
IT

  Edifici, establiment o zona destinada a docència, en qualsevol dels seus nivells: escoles infantils, centres d’ensenyament primari, 
secundari, universitari o formació professional. 
 
Els establiment docents que no tinguin la característica pròpia (activitat en aules d’elevada ocupació) s’assimilaran a altres usos. 

 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm  

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2 

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix  1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m. 

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m h  28m h > 28m 

Estructura general R-120 R-60 R-90 R-120 

En escales protegides   R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència  Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els 
seus suports   R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes)   R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis   EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales 
protegides o passadissos 
protegits. 

 EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
 EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle  format pel pla de les 

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
 Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 

façana quan tingui més de 18 m d’alçada. 

C
O

B
ER

T
ES

 

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 
especial alt 

 Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  

 Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 
Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
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Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

 Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també 
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació. 

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 
 

 L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
 Zones d’allotjament (dormitoris) de S > 500 m2  
 Zones d’usos subsidiaris: 

o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu i/o Comercial  > 500 m² 
o Pública Concurrència i ocupació > 500 persones 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

 S  4000 m² (8000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions:  
 Establiment  500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.  
 Sense limitació de superfície en una sola planta i/o en sectors de risc mínim. 

Requeriments a garantir en funció de: 
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
 situació de plantes sobre rasant o 
plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani Plantes sobre rasant 
h  15m 15  h  28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1) EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Sector de risc mínim  (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors  EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i especialment 
protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5. 

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m2 a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle  de façanes: 

  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial. 

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2. 

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 

ES
PE

C
IA

L 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 
Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 
Vestíbul d’independència - SI SI 
Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 
Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 
Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 
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2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T 

En recintes protegits 

Terres                       CFL-s1 

Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL 

Parets i sostres         C-s2, d0 
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal·lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

O
C

U
PA

C
IÓ

 

Densitat d’ocupació 
(persones per unitat de  
superfície útil) 

 1 persona / 1,5 m2 en aules ( excepte escoles infantils). 
 1 persona / 2 m2 en aules d’escoles infantils i sales lectura de biblioteques.  
 1 persona / 3 m2 en lavabos de planta 
 1 persona / 5 m² en locals diferents a l’aula (laboratori, taller, gimnàs, sala de dibuix, etc.) 
 1 persona / 10 m² en el conjunt de la planta o de l’edifici. 
 1 persona / 40 m² en arxius i magatzems. 

Zones d’ocupació nul·la  Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50). 

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts. 

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S Dimensionat  Capacitat: A  P / 200 

 Amplada   0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques han d’assegurar que en cas de fallada resten obertes. 

PASSADISSOS I RAMPES  

 Capacitat: A  P / 200  
 Amplada  1 m  (0.80 m si P  10 persones 

habituals) 

Passadís protegit 
 P  3 S + 200 A 
 Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en 

escoles infantils i centres de primària) (0.80 
m si P  10 persones, usuaris habituals) 

 Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12% 
Excepcions per a itineraris accessibles: 
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa  10%  8%  6% 

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h  14 m Per h  28 m S’admet en tot cas 

A  P / 160 E  3 S + 160 As 
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 

                                                 0,90 si P 50 persones 
                                                 1,00 si P 100 persones  
                                                 1,10 si P >100 persones 

Evacuació ascendent Per h  2.80 m 
Per P  100 fins h  6 m S’admet en tot cas 
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A  P / (160 – 10 h) E  3 S + 160 As  
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 

                                                 0,90 si P 50 persones 
                                                 1,00 si P 100 persones  
                                                 1,10 si P >100 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure  0,5 m 

Tramades 
 Altura salvada  3.20 m (  2,10 m en escoles infantils i centres de primària). 
  3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 
 En escoles infantils i centres de primària o secundària no es permeten tramades corbes. 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm  2C + H  700 mm 
H   280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm (170 mm en infantil, 
primària i secundària) 
           Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                      (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m. 

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A  P / 600 -Quan aquests elements 
condueixin a espais interiors, 
es dimensionaran com 
elements interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o 
passadissos protegits que 
només serveixin per evacuar 
les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a 
sortides d’edifici 
-Quan discorrin per un espai 
amb seguretat equivalent a la 
d’un sector de risc mínim 

ESCALES Capacitat: A  P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments de S >1500m² 
integrats en edifici d’altre ús 

 sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.  

Altura ascendent màxima 

 1m per escola infantil i ensenyament primari fins a sortida de planta 
 2m per escola infantil i ensenyament primari fins espai exterior segur 
 Per altres, 4m fins sortida de planta i 6m fins espai exterior segur 

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis. 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 
 
(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació  100 persones  
    (en escoles infantils, primària i secundaria < 50 alumnes) 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m 
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida 

Recorreguts d’evacuació: 
- En plantes d’infantil i primària <35 m (*43,7m). 
- En espais a l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, 
cobertes...)< 75 m. 
- En altres: < 50m (* 62,5m). 
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida 

Més d’una sortida d’edifici - Quan  calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació  25m   (* 31,2m) 
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modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS DOCENT 
Data 17/12/2010 

Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m2 
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes 
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:2003 1:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 

UNE 23035-3:2003 

Enllumenat d’emergència - En tots els recorreguts d’evacuació 
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 

Senyalització itineraris accessibles 

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Evacuació 

- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 

- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

Itineraris accessibles La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi - Per Sc > 5000 m2. 
- Per Sc>2.000 m2 en locals de RISC ALT. 

Alarma (3) Per Sc > 1000 m2. 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (4) 
1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 
1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  
Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (5)  

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 2000 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 
- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada  50kW 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Control de fums d’incendi En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (6) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció) 

Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

Notes:  
 
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim. 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q 40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q 50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur. 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior 
Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments 
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(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua. 
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt. 
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 
 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta) 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc. 

100<V 200 m3 200<V 400 m3 V>400 m3 

Magatzem de residus 5<S 15 m² 15<S 30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S 100 m² 100<S 200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P 200 kW 200<P 600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P 400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S 3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 oC 
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P 2520 kVA 
P 630 kVA 

2520<P 4000 kVA 
630<P 1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada. 
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TERRATZO DE MICROGRA
40X40

CANAL INSTAL·LACIONS

ESTORA TÈCNICA SOBRE PERFILERIA D'ALUMINI

GRES DE CLASSE II

PAVIMENT TIPUS BREINCO O SIMILAR, DE 4CM DE GRUIX 

TARKET ANTIIMPACTE AMB MITJACANYA PERIMETRAL I 
POSTA A TERRA

e:1/ 200
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TERRATZO DE MICROGRA
40X40

PAVIMENT TIPUS BREINCO O SIMILAR, DE 4CM DE GRUIX 

REVESTIMENT D'HPL DE COLOR A DEFINIR PER LA DF EN OBRA
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ENGUIXAT I PINTAT

PINTAT

HPL DE COLOR A DEFINIR PER LA DF EN OBRA SOBRE SIKATACK
COLOR A
COLOR B
COLOR C

REVESTIMENT CERÀMIC MATE, DE CANTO RECTA DE 20X20 CM DE COLOR BLANC

REVESTIMENT DE VIDRE OPAC

ESMALTAT DE 220CM D'ALÇADA DE COLOR A DEFINIR PER LA DF EN OBRA
h>220CM PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA

ARRAMBADOR DE HPL DE 300CM D'ALÇADA, COLOR A DEFINIR PER LA DF 
EN OBRA SOBRE SIKATACK h>300CM PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA, COLOR 
A DEFINIR PER LA DF EN OBRA

REVESTIMENT D' HPL DE 220CM D'ALÇADA DE COLOR A DEFINIR PER LA DF EN OBRA 
SOBRE SIKATACK AMB REMAT SEGONS FOTOGRAFIA ADJUNTA TIPUS

e:1/ 200
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ENGUIXAT I PINTAT

PINTAT

HPL DE COLOR A DEFINIR PER LA DF EN OBRA SOBRE SIKATACK
COLOR A
COLOR B
COLOR C

REVESTIMENT CERÀMIC MATE, DE CANTO RECTA DE 20X20 CM DE COLOR BLANC

REVESTIMENT DE VIDRE OPAC

ESMALTAT DE 220CM D'ALÇADA DE COLOR A DEFINIR PER LA DF EN OBRA
h>220CM PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA

ARRAMBADOR DE HPL DE 300CM D'ALÇADA, COLOR A DEFINIR PER LA DF 
EN OBRA SOBRE SIKATACK h>300CM PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA, COLOR 
A DEFINIR PER LA DF EN OBRA

REVESTIMENT D' HPL DE 220CM D'ALÇADA DE COLOR A DEFINIR PER LA DF EN OBRA 
SOBRE SIKATACK AMB REMAT SEGONS FOTOGRAFIA ADJUNTA TIPUS
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PLADUR

HERAKLITH
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PLADUR
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23 UNITATS EN PLANTA BAIXA

Porta interior d'una fulla batent de cares llises de tauler
de fusta de 40mm de gruix d'HPL de color a definir per 
la DF amb cantejat massís de fusta de faig de 1 cm.

Estructura interior de fusta, de 80x213 cm de llum de pas,
amb bastiment per a paredó, fulla batent, amb tapajunts
de fusta i galze. Inclou maneta amb retorn amb accionament
de palanca (model 1988 d'Ocaritz o equivalent) amb placa
quadrada  de 17 x 17 cm (model 600 CH d'Ocaritz o equivalent),
4 frontisses per fulla, pany i clau amb tres
nivells de mestrejat, topall de cilindre d'acer inoxidable amb
goma negra i petit material auxiliar necessari.

Element complet segons plànol de fusteria.

Premarc de fusta de Pi assecada amb gafes laterals, 
superiors i inferiors. (minim 3 per costat).

1 UNITAT EN PLANTA BAIXA7 UNITATS EN PLANTA BAIXA

Porta interior de dues fulles batents asimètriques: Fulla major
de cares llises de tauler de fusta de 40 mm de gruix d'HPL
de color a definir per la DF , amb cantejat massís de fusta 
de faig de 1 cm.
Fulla menor esclava, de marc de fusta massissa de faig i vidre
transparent laminat 4+4. 

Estructura interior de fusta, de 100x233 i 60x233 cm de llum
de pas, fulles batents (una esclava), amb tapajunts de fusta i 
galze. Inclou maneta amb retorn amb accionament de palanca 
(model 1988 d'Ocaritz o equivalent) amb placa quadrada 
de 17 x 17 cm (model 600 CH d'Ocaritz o equivalent), 
4 frontisses per fulla, pany i clau amb tres nivells de mestrejat, 
topall de cilindre d'acer inoxidable amb goma negra i petit 
material auxiliar necessari.

Element complet segons plànol de fusteria.

Premarc de fusta de Pi assecada amb gafes laterals, 
superiors i inferiors. (minim 3 per costat).

Porta interior corredissa en carcassa metàl·lica tipus 
KRONA o similar. Fulla de cares llises de tauler de 
fusta de 40 mm de gruixd'HPL de color a definir per 
la DF amb cantejat massís de fusta de faig de 1 cm.

Estructura interior de fusta, de 85x213 de llum de pas, 
amb bastiment per a paredó,  amb tapajunts de fusta i galze.
 Inclou maneta amb placa quadrada  de 17 x 17 cm (model 600
CH d'Ocaritz o equivalent), pany i clau amb tres nivells de 
mestrejat, topall de cilindre d'acer inoxidable amb goma 
negra i petit material auxiliar necessari.

Element complet segons plànol de fusteria.
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3 UNITATS EN PLANTA BAIXA

Conjunt de portes d'armari formades per dues fulles batents 
de 65x233cm de cares llises d'HPL de 22 mm de gruix de color 
a definir per la DF, amb cantejat massís de fusta de faig de 1 cm.

Amb tapajunts de fusta i galze. Inclou manetes. 

Element complet segons plànol de fusteria.

Interior d'armari amb mòdul prefabricat de melamina i 
4 prestatges interiors.

2 UNITATS EN PLANTA BAIXA1 UNITAT EN PLANTA BAIXA

Porta interior d'una fulla batent de cares llises de tauler
de fusta de 40 mm de gruix xapades amb
melamina de color a definir per la DF per una cara i forrades 
d'HPL per l'altre de color a definir per la DF en obra, amb 
cantejat massís de fusta de faig de 1 cm.

Estructura interior de fusta, de 80x233 cm de llum de pas,
fulles batents (una esclava), amb tapajunts de fusta i 
galze. Inclou maneta amb retorn amb accionament de palanca 
(model 1988 d'Ocaritz o equivalent) amb placa quadrada 
de 17 x 17 cm (model 600 CH d'Ocaritz o equivalent), 
4 frontisses per fulla, pany i clau amb tres nivells de mestrejat, 
topall de cilindre d'acer inoxidable amb goma negra i petit 
material auxiliar necessari.

Element complet segons plànol de fusteria.

Premarc de fusta de Pi assecada amb gafes laterals, 
superiors i inferiors. (minim 3 per costat).

Porta interior de dues fulles batents asimètriques: Fulla major
de cares llises de tauler de fusta de 40 mm
de gruix xapades amb melamina de color a definir per la DF 
per una cara i forrades d'HPL per l'altre de color a definir per 
la DF en obra, amb cantejat massís de fusta de faig de 1 cm.
Fulla menor esclava, de marc de fusta massissa de faig i vidre
transparent laminat 4+4. 

Estructura interior de fusta, de 100x233 i 60x233 cm de llum
de pas, amb bastiment per a paredó, fulles batents (una esclava), 
amb tapajunts de fusta i galze. Inclou maneta amb retorn 
amb accionament de palanca (model 1988 d'Ocaritz o 
equivalent) amb placa quadrada de 17 x 17 cm (model 600 CH 
d'Ocaritz o equivalent), 4 frontisses per fulla, pany i clau amb 
tres nivells de mestrejat, topall de cilindre d'acer inoxidable 
amb goma negra i petit material auxiliar necessari.

Element complet segons plànol de fusteria.

Premarc de fusta de Pi assecada amb gafes laterals, 
superiors i inferiors. (minim 3 per costat).
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3 UNITATS EN PLANTA BAIXA

Conjunt de portes plegables format per 
4 fulles de 105 x 220 cm de cares llises 
d'HPL de 22 mm de gruix de color a definir
per la DF.

Inclou manetes i guies. 

Element complet segons plànol de fusteria.
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7ml EN PLANTA BAIXA

Conjunt de parament de dimensions 
segons esquema adjunt de cares llises 
d'HPL de 22 mm de gruix de color a definir
per la DF, amb estructura metàl·lica 
autoportant.

Inclou manetes i guies. 

Element complet segons plànol de fusteria.
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5 Unitats en Planta Baixa

A02

6 Unitats en Planta Baixa
3 Unitats en Planta Primera

2 Unitats en Planta Baixa

Conjunt de portes d'entrada principal compost per
4 portes d'una fulla format per perfils d'extrusió d'alu-
mini similars als instal·lats a l'actualitat, anoditzat
amb trencament de pont tèrmic mitjançant perfils
de poliamida, marc de 180 mm. Modulació mun-
tants segons módul existent i plànol específic,
gomes de juntes i envidrament d'EPDM estables
als raigs uva, tornilleriad'acer inoxidable tipus A4
per evitar par galvànic. Inclou p/p fresats, reforços
o ancoratges, incloent, si fos necessari, perfileria
especial per a les cantonades.

Vidre cambra format per vidre exterior 6+6mm amb 
làmines de control solar, càmara 14mm (10% aire 
i 90% argó) i vidre interior 5+5mm. El conjunt del
vidre cambra ha de cumplir les condicions
següents com a mínim:

- U (W/(m2k)) Ug=1.1
- Transmitància lluminosa T=50%
- Tramitància energètica solar total. g= 35%
- Índex de rendiment del color >90%
- Baix emissiu

Dimensions aproximades del conjunt: 350x300cm 

P02

6 Unitats en Planta Baixa

Substitució de vidres existents per panell
compost de doble làmina d'alumini i núcli
mineral amb acabat exterior anoditzat.
Material no combustible.
Gomes de juntes i envidrament d'EPDM
estables als raigs uva, tornilleriad'acer
inoxidable tipus A4 per evitar par galvànic.

Panel·lat interior per a resol·lució de
la trobada entre façana i paraments de 
divisòria entre aules observant aïllament acústic.

Dimensions aproximades per módul: 120x350cm 

P01

31 Unitats en Planta Baixa

Substitució de vidres existents per panell
compost de doble làmina d'alumini i núcli
mineral amb acabat exterior anoditzat.
Material no combustible.
Gomes de juntes i envidrament d'EPDM
estables als raigs uva, tornilleriad'acer
inoxidable tipus A4 per evitar par galvànic.

Dimensions aproximades per módul: 120x350cm 

S01

Equivalent a 14 Unitats en Planta Baixa

1 Unitat en Planta Primera

A04

Portes d'una fulla format per perfils d'extrusió d'alu-
mini similars als instal·lats a l'actualitat, anoditzat
amb trencament de pont tèrmic mitjançant perfils
de poliamida, marc de 180 mm. Modulació mun-
tants segons módul existent i plànol específic,
gomes de juntes i envidrament d'EPDM estables
als raigs uva, tornilleriad'acer inoxidable tipus A4
per evitar par galvànic. Inclou p/p fresats, reforços
o ancoratges, incloent, si fos necessari, perfileria
especial per a les cantonades. Obertura
interior amb barra anti pànic. 

Vidre cambra format per vidre exterior 6+6mm amb 
làmines de control solar, càmara 14mm (10% aire 
i 90% argó) i vidre interior 5+5mm. El conjunt del
vidre cambra ha de cumplir les condicions
següents com a mínim:

- U (W/(m2k)) Ug=1.1
- Transmitància lluminosa T=50%
- Tramitància energètica solar total. g= 35%
- Índex de rendiment del color >90%
- Baix emissiu

Dimensions aproximades del conjunt: 350x300cm 

1 Unitat en Planta Primera

A05A03

Portes d'una fulla format per perfils d'extrusió d'alu-
mini similars als instal·lats a l'actualitat, anoditzat
amb trencament de pont tèrmic mitjançant perfils
de poliamida, marc de 180 mm. Gomes de juntes
i envidrament d'EPDM estables als raigs uva,
tornilleriad'acer inoxidable tipus A4 per evitar par
galvànic. Inclou p/p fresats, reforços o ancoratges,
incloent, si fos necessari, perfileria especial per a
les cantonades.
Obertura interior amb barra anti pànic. 

Vidre cambra format per vidre exterior 6+6mm amb 
làmines de control solar, càmara 14mm (10% aire 
i 90% argó) i vidre interior 5+5mm. El conjunt del
vidre cambra ha de cumplir les condicions
següents com a mínim:

- U (W/(m2k)) Ug=1.1
- Transmitància lluminosa T=50%
- Tramitància energètica solar total. g= 35%
- Índex de rendiment del color >90%
- Baix emissiu

Dimensions aproximades del conjunt: 350x300cm 

F01

Panel·lat de mur existent amb panell sàndvitx
d'alumini iguals als que s'instal·len en el mòdul
de mur cortina. Marcant el modulat.
Fixació oculta sobre estructura de rastrellat d'acer
galvanitzat collat a mur.

Substitució de mòdul de mur cortina existent per
porta d'una fulla i tarja superior fixa, format per per-
fils d'extrusió d'alumini similars als instal·lats a l'ac-
tualitat, anoditzat amb trencament de pont tèrmic
mitjançant perfils de poliamida, marc de 180 mm.
Modulació muntants segons módul existent i plànol
específic, gomes de juntes i envidrament d'EPDM
estables als raigs uva, tornilleriad'acer inoxidable
tipus A4 per evitar par galvànic. Inclou p/p fresats,
reforços o ancoratges, incloent, si fos necessari,
perfileria especial per a les cantonades. Obertura
interior amb barra anti pànic.
Vidre cambra format per vidre exterior 6+6mm amb 
làmines de control solar, càmara 14mm (10% aire 
i 90% argó) i vidre interior 5+5mm. El conjunt del
vidre cambra ha de cumplir les condicions
següents com a mínim:

- U (W/(m2k)) Ug=1.1
- Transmitància lluminosa T=50%
- Tramitància energètica solar total. g= 35%
- Índex de rendiment del color >90%
- Baix emissiu

Dimensions aproximades per módul: 120x350cm 

Subministrament i col·locació de mur cortina format
per perfils d'extrusió d'alumini similars als instal·lats
a l'actualitat, anoditzat amb trencament de pont
tèrmic mitjançant perfils de poliamida, marc de
180 mm. Modulació muntants segons módul exis-
tent i plànol específic, gomes de juntes i envidra-
ment d'EPDM estables als raigs uva, tornilleria
d'acer inoxidable tipus A4 per evitar par galvànic.
Inclou p/p fresats, reforços o ancoratges, incloent,
si fos necessari, perfileria especial per a les canto-
nades.

Vidre cambra format per vidre exterior 6+6mm amb 
làmines de control solar, càmara 14mm (10% aire 
i 90% argó) i vidre interior 5+5mm. El conjunt del
vidre cambra ha de cumplir les condicions
següents com a mínim:

- U (W/(m2k)) Ug=1.1
- Transmitància lluminosa T=50%
- Tramitància energètica solar total. g= 35%
- Índex de rendiment del color >90%
- Baix emissiu

Dimensions aproximades per módul: 120x350cm 

Subministrament i col·locació de mur cortina inclinat
format per perfils d'extrusió d'alumini similars als
instal·lats a l'actualitat, anoditzat amb trencament de
pont tèrmic mitjançant perfils de poliamida, marc de
180 mm. Modulació muntants segons módul existent
i plànol específic, gomes de juntes i envidrament
d'EPDM estables als raigs uva, tornilleria d'acer
inoxidable tipus A4 per evitar par galvànic. Inclou p/p
fresats, reforços o ancoratges, incloent, si fos necessari,
perfileria especial per a les cantonades.

Vidre cambra format per vidre exterior 6+6mm amb 
làmines de control solar, càmara 14mm (10% aire 
i 90% argó) i vidre interior 5+5mm. El conjunt del
vidre cambra ha de cumplir les condicions
següents com a mínim:

- U (W/(m2k)) Ug=1.1
- Transmitància lluminosa T=50%
- Índex de rendiment del color >90%
- Baix emissiu

Dimensions aproximades per módul: 120x380cm 

14 Unitats en Planta Primera (20 metres lineals)
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Finestra fixa. Dimensions segons esquema adjunt.
Amb roptura de pont tèrmic.

Formada per perfils d'extrusió d'alumini color anoditzat
Perfil COR 60H.OCULTA o similar.

Mides forat: 380 x 233 cm aprox.
Tapajunts plans tallats a 45°.

Segellats de vidre amb goma a l'interior i Silicona exterior.
Segellat obra amb masilla a l'interior i Silicona a l'exterior.
Amb Escuma de poliuretà tot el voltant de la fusteria.

Vidre 5+5. Premarc d'acer galvanitzat collat a forjat i
fixat en parets de perfils rectangulars 40x20mm.

Vidre amb motiu imprès en vinil a definir per la DF en obra.

1 Unitat en Planta Primera

A06

2.
33

m

3.8m

Planta Baixa Planta Primera
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SI 4
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

ÚS DOCENT

-SISTEMA D'ALARMA SI LA SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA EXCEDEIX DE 1000m2

EN GENERAL

- EXTINTOR PORTÀTIL D'EFICÀCIA 
21A-113B A 15m DE RECORREGUT EN 
CADA PLÀNTA, DES DE TOT ORÍGEN 
D'EVACUACIÓ

SI 5
INTERVENCIÓ DE BOMBERS

LES CONDICIONS D'APROXIMACIÓ I 
ENTORN LES COMPLEIX L'EDIFICI 
ON HI HÀ L'ÀMBIT DE PROJECTE

SI 3
EVACUACIÓ D'OCUPANTS

SI 1
PROPAGACIÓ INTERIOR

RESISTÈNCIA AL FOC DE LES PARETS , SOSTRES I PORTES QUE DELIMITEN 
SECTORS D'INCÈNCI 

ÚS DOCENT h MENOR A 15m - EI60

ES CALCULA UNA OCUPACIÓ DE 600 
PERSONESCONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ

L'establiment constitueix un únic sector d'incèndi ja que no excedeix 
4000 m2 construïts i té una única sola planta.

SI 2
PROPAGACIÓ EXTERIOR

JUSTIFICACIÓ EN SECCIÓ DE LA DISTÀNCIA ENTRE SECTORS

SI 6
RESISTÈNCIA AL FOC D L'ESTRUCTURA
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Quadre elèctric / Quadre ventilació

Enllumenat d'emergència

Extintors manual Tipus 21A/113B Lmàx=15m

 EI-120 Resistència al foc dels tancaments de vestíbuls

2.00 Cotes de pasos obligatoris

Recorregut evacuació Lmàx 50m

Mobiliari Alçada màxima = 1.95m

SECTOR D'INCENDI ET  (fóra de projecte) 
Superfície = 16,96m2

SECTOR D'INCENDI L2  (fóra de projecte)
Superfície = 664,39m2 

SECTOR D'INCENDI L1 Superfície= 
1498,43m2
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PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.:10/12/15 1Data:

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Retirada del mobiliari urbà existent necessari per a la realització de l'obra inclosa la recol·locació un cop acabada l'obra1 E0101001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Protecció del paviment existent de la urbanització durant l'obra inclosa la reposició de totes les peces malmeses a la
finalització.

2 E0101002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Protecció del mur cortina existent per evitar trencaments de vidres durant l'obra3 E0101003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Enderroc de paret de tancament de bloc de formigó omplert i armat de 20cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4 K2164784

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Paret façana

C#*D#*E#*F#2 Passatge Adolf Cameron PB 1,000 35,200 4,600 161,920

C#*D#*E#*F#3 P1 1,000 26,200 4,200 110,040

C#*D#*E#*F#4 Jaume Vicenç Vives PB 1,000 3,800 4,600 17,480

C#*D#*E#*F#5 Porta connexió oficines P1 1,000 1,000 2,100 2,100

C#*D#*E#*F#6 Planta 1ª sobre rampa 1,000 6,500 4,200 27,300

TOTAL AMIDAMENT 318,840

m2 Desmuntatge de xapa ondulada i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega
de runa sobre camió o contenidor

5 K21BU058

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Paret façana

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 26,200 4,200 110,040

C#*D#*E#*F#3 Jaume Vicenç Vives PB 1,000 3,800 4,600 17,480

TOTAL AMIDAMENT 127,520

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

6 K2R641E0

Euro

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.:10/12/15 2Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Paret bloc 318,840 0,200 63,768

C#*D#*E#*F#3 xapa 127,520 0,020 2,550

P PERORIGEN(G1:G3,C4  )4 Percentatge "A Origen" 10,000 6,632

TOTAL AMIDAMENT 72,950

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

7 K2RA61H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Paret bloc 318,840 0,200 63,768

C#*D#*E#*F#3 xapa 127,520 0,020 2,550

P PERORIGEN(G1:G3; C
4)

4 Percentatge "A Origen" 10,000 6,632

TOTAL AMIDAMENT 72,950

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministrament i muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 80 fins a 100 cm d'alçària, incloses les
peces especials i fixació per esforços horitzontals.

1 E938P078

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Cavity

C#*D#*E#*F#2 1,000 33,000 8,000 264,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,400 15,000 21,000

C#*D#*E#*F#4 Forat 1,000 4,800 10,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 333,000

m2 Llosa armada de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/B/20/I de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm
amb malla electrosoldada diàmetre 8mm cada 20cm inclòs el cercol armat perimetral de vora de mida variable segons
plànol amb 4D12mm i 2D10mm i estreps 2R D8c15cm

2 E93A5566

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Cavity

C#*D#*E#*F#2 1,000 33,000 8,000 264,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,400 15,000 21,000

C#*D#*E#*F#4 Forat 1,000 4,800 10,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 333,000

Euro



PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.:10/12/15 3Data:

m2 Formació de sostre inclinat de 11 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat tipus eurocol 60, de gruix
0.75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 kN/m2, amb una quantia de 1,5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6
mm de D i una quantia de 0,10 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba inclos el subministrament i col·locació de
1D10mm en cada greca i els encofrats perimetrals necessaris i tots els mitjans auxiliars

3 14LM1246

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Sostre inclinat

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,000 22,000 220,000

3 Llosa escala

C#*D#*E#*F#4 1,000 10,000 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,000 3,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 249,000

m2 Formació de sostre de 11 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat tipus eurocol 60, de gruix 0.75
mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 kN/m2, amb una quantia de 1,5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6
mm de D i una quantia de 0,10 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba inclos el subministrament i col·locació de
1D10mm en cada greca i els encofrats perimetrals necessaris i tots els mitjans auxiliars

4 14LM1248

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 sostre P1

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,500 10,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

5 E4435115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Acer forjat colaborant

C#*D#*E#*F#2 HEB220 8.008,000 8.008,000

C#*D#*E#*F#3 HEB180 1.100,000 1.100,000

P PERORIGEN(G1:G3,C4  )4 Percentatge "A Origen" 5,000 455,400

6 Acer estructura penjada

C#*D#*E#*F#7 IPE 220 BOYD 2.759,000 2.759,000

C#*D#*E#*F#8 IPE 180 BOYD 963,000 963,000

C#*D#*E#*F#9 IPE 100 72,000 72,000

P PERORIGEN(G1:G9,C1
0)

10 Percentatge "A Origen" 5,000 667,870

TOTAL AMIDAMENT 14.025,270

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, pletines i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

6 E44Z5A25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pletines

C#*D#*E#*F#2 106,000 106,000

Euro

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.:10/12/15 4Data:

C#*D#*E#*F#3 230,000 230,000

C#*D#*E#*F#4 136,000 136,000

C#*D#*E#*F#5 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#6 47,000 47,000

P PERORIGEN(G1:G6, C
7)

7 Percentatge "A Origen" 5,000 27,400

TOTAL AMIDAMENT 575,400

u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella7 E4ZW1P70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Nusos 2-3 10,000 8,000 80,000

C#*D#*E#*F#3 Nusos 6-7-8 21,000 12,000 252,000

TOTAL AMIDAMENT 332,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

8 E4415125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Estructura interior pladur

C#*D#*E#*F#2 CDC-45*2 101,000 101,000

P PERORIGEN(G1:G2,C3  )3 Percentatge "A Origen" 5,000 5,050

TOTAL AMIDAMENT 106,050

kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

9 E44BF132

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Estructura pladur

C#*D#*E#*F#2 CDC-70*2 879,000 879,000

C#*D#*E#*F#3 CDC-80*5 148,000 148,000

P PERORIGEN(G1:G3, C
4)

4 Percentatge "A Origen" 5,000 51,350

TOTAL AMIDAMENT 1.078,350

m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements lineals

10 E7D21523

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Estructura penjada

C#*D#*E#*F#2 2,000 16,000 1,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 19,000 7,000 1,000 133,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,000 0,500 2,000

C#*D#*E#*F#5 3,000 2,000 0,500 3,000

C#*D#*E#*F#6 11,000 5,500 1,000 60,500

7 Forjat col·laborant

Euro



PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.:10/12/15 5Data:

C#*D#*E#*F#8 5,000 30,000 0,600 90,000

C#*D#*E#*F#9 2,000 10,000 0,600 12,000

C#*D#*E#*F#10 8,000 2,000 0,600 9,600

P PERORIGEN(G1:G10,C
11)

11 Percentatge "A Origen" 10,000 34,210

TOTAL AMIDAMENT 376,310

m2 Repassos d'aïllament de gruix 3 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements lineals

11 E7D21508

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Repassos obra

C#*D#*E#*F#2 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

12 EB3M4743

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Maquines aire

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,000 17,000 119,000

TOTAL AMIDAMENT 119,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TANCAMENTS PRIMARISTITOL 3 03
FAÇANESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat, amb una inèrcia superior a 1000 cm4, fixats amb
elements específics a l'estructura inclosa la col·locació de la porta batent segons plànols.

1 E6ME1490

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Passatge Adolf Camaro

C#*D#*E#*F#2 4,000 2,400 3,800 36,480

C#*D#*E#*F#3 Planta primera 1,000 4,000 4,000 16,000

C#*D#*E#*F#4 A 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 77,480

m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i un vidre laminar, amb vidre interior de baixa emissivitat de 6+6 mm de gruix,
cambra d'aire amb argon de 14 mm i vidre exterior laminar de seguretat incolor de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini factor solar total inferior a 35

2 EC1FQE87

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Passatge Adolf Camaro

C#*D#*E#*F#2 4,000 2,400 3,800 36,480

C#*D#*E#*F#3 Planta primera 1,000 4,000 4,000 16,000
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TOTAL AMIDAMENT 52,480

m2 Substitució de vidre en mur cortina existent per panell sandwitx microranurat de 35mm de gruix total amb interior
d'aïllament tèrmic amb una U total del conjunt inferior 0,4 amb acabat color alumini identic a la perfileria mur cortina
existent, inclosa la retirada de runa a contenidor, transport i gestió de residus.

3 E0106011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Façana Jaume Vicenç Vives

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,200 3,500 25,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,000 3,500 21,000

C#*D#*E#*F#4 Adolf Cameron 1,000 8,000 3,500 28,000

TOTAL AMIDAMENT 74,200

m2 Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada
76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2,
acabat llis, de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques

4 E83Q4343

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Façana Adolf Comeron

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,500 3,500 12,250

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,500 3,500 12,250

C#*D#*E#*F#6 2,000 1,200 3,500 8,400

TOTAL AMIDAMENT 60,900

u Subministrament, mecanització i col·locació de porta vidriera en mur cortina existent de mides 100x210cm segons planols,
inclosa la retirada del vidre actual a contenidor i transport a l'abocador i canon.

5 E0106012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 PB 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 P1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m2 Mur cortina inclinat amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat, amb una inèrcia superior a 1000 cm4, fixats
amb elements específics a l'estructura inclos vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i un vidre laminar, amb vidre
interior de baixa emissivitat de 6+6 mm de gruix, cambra d'aire amb argon de 14 mm i vidre exterior laminar de seguretat
incolor de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent, resistència a una empempta de 300kg/ml aplicada a 1 metre
d'alçada, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini factor solar total inferior a 35 i estructura metàl·lica de
soportació segons plànols. Inclosos tots els mitjans d'elevació i auxiliars.

6 E6ME1491

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Mur cortina inclinat

C#*D#*E#*F#2 1,000 20,000 4,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

m Barana de vidre laminat amb cantell viselat d'alçada lliure 120cm amb vidre 8+8mm i empotrament de 22cm en U d'acer
galvanitzat formada per xapes de 10mm de gruix, ancorada amb fixacions mecàniques a estructura mitjançant tacs
químics inclosos tots els mitjans d'elevació i auxiliars.

7 EB1318A8
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P1

C#*D#*E#*F#2 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m2 Tancament de vidre U glass doble de 26cm d'ample i màxim 3 m d'alçada sobre perfileria d'alumini, inclos segellats,
ancoratges, fixacions i mitjans auxiliars d'elevació i  inclosos tots els mitjans d'elevació i auxiliars.

8 E0106013

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Planta 1ª sobre rampa 1,000 6,500 4,200 27,300

TOTAL AMIDAMENT 27,300

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TANCAMENTS PRIMARISTITOL 3 03
COBERTESTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana
de densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament amb plaques de
poliestirè extruït de gruix 100 mm, doble capa separadora amb geotèxtil per acabar amb un paviment de formigó.

1 15113AXB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Terrassa planta 1ª

C#*D#*E#*F#2 1,000 22,500 3,800 85,500

TOTAL AMIDAMENT 85,500

u Gàrgola amb reixeta, de PVC i D 25 mm, col.locada amb fixacions mecàniques2 E5ZFU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Coronament de paret de 32 a 45 cm de gruix, amb planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos els rastrells de fusta
hidròfuga per a subjecció i aliniació del coronament.

3 E8JAU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Remat terrassa

C#*D#*E#*F#2 1,000 22,500 22,500

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,800 7,600

TOTAL AMIDAMENT 30,100

u Partida íntegra de formació de remats de la làmina impermeabilitzant de coberta amb tancaments verticals, mur cortina,
barana, façana, etc. Inclosos tots els accessoris, peces i segellats necessaris en tubs i conductes, per a evitar l'entrada
d'aigua en l'interior

4 E8JAU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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1 Remats

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
DIVISIONS INTERIORSTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament a més de 3m d'alçada per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari, omplert tot de formigó i armat amb murfor en totes les juntes horitzontals i una barra del D12mm en tota
l'alçada cada 20cm, incloses les bastides i tots els mitjans auxiliars i formació de pilars cada 5 ml o fracció i congreny
superior de formigó 40x20cm armat amb 4D10mm i estreps del D8mm cada 20cm.

1 E618569K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 Tancament box 1,000 18,000 5,500 99,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,500 5,500 16,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,500 5,500 24,750

C#*D#*E#*F#5 Laboratori 2,000 17,000 5,500 187,000

C#*D#*E#*F#6 2,000 11,500 5,500 126,500

C#*D#*E#*F#7 2,000 5,000 5,500 55,000

C#*D#*E#*F#8 Aula 1-2 i lavabos 1,000 16,000 5,500 88,000

C#*D#*E#*F#9 2,000 11,500 5,500 126,500

C#*D#*E#*F#10 1,000 8,000 5,500 44,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 3,500 5,500 19,250

C#*D#*E#*F#12 Aula 3-4 1,000 13,400 5,500 73,700

C#*D#*E#*F#13 1,000 11,500 5,500 63,250

C#*D#*E#*F#14 Escala 1,000 8,000 5,500 44,000

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,400 5,500 13,200

C#*D#*E#*F#16 2,000 3,800 3,500 26,600

17 Planta primera

C#*D#*E#*F#18 1,000 3,000 5,500 16,500

TOTAL AMIDAMENT 1.023,750

m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari ancorat a forjat amb
barres del diàmetre 12mm cada 20cm i formació d'obertures en forma obliqua segons detall plànols. 

2 E618565P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta primera

C#*D#*E#*F#2 1,000 11,400 2,200 25,080

TOTAL AMIDAMENT 25,080
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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 108 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques
interiors tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix a tota l'alçada, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W. Inclòs el tall de la última placa en la seva part inferior 8cm per poder
embotir el sòcol i que quedi enrasat al parament.

3 E6524A7P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Aula gran 1 1,000 16,000 5,500 88,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 11,000 5,500 60,500

C#*D#*E#*F#4 Aula gran 2 1,000 10,000 5,500 55,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,500 5,500 13,750

C#*D#*E#*F#6 Aula gran 3 1,000 12,400 5,500 68,200

C#*D#*E#*F#7 Zona instal·lacions 1,000 5,000 5,500 27,500

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,000 5,500 22,000

C#*D#*E#*F#9 2,000 3,800 5,500 41,800

C#*D#*E#*F#10 Instal·lacions - lavabos 1,000 17,000 5,500 93,500

C#*D#*E#*F#11 1,000 8,000 5,500 44,000

C#*D#*E#*F#12 4,000 4,000 5,500 88,000

13 Box

C#*D#*E#*F#14 5,000 7,000 3,500 122,500

C#*D#*E#*F#15 1,000 3,500 3,500 12,250

C#*D#*E#*F#16 2,000 3,000 3,500 21,000

C#*D#*E#*F#17 1,000 4,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#18 2,000 12,600 3,500 88,200

C#*D#*E#*F#19 10,000 1,000 3,500 35,000

20 Vestidors

C#*D#*E#*F#21 4,000 1,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#22 2,000 3,000 3,500 21,000

C#*D#*E#*F#23 2,000 1,600 3,500 11,200

24 Aules 1-2 i  3-4

C#*D#*E#*F#25 2,000 11,200 3,500 78,400

C#*D#*E#*F#26 Lavabos 1,000 2,400 3,500 8,400

C#*D#*E#*F#27 1,000 3,000 3,500 10,500

C#*D#*E#*F#28 2,000 2,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#29 1,000 1,200 3,500 4,200

C#*D#*E#*F#30 A 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 1.116,900

m2 Suplement per aconseguir RF-120 substituint placa standart per placa FOC segueix descripció de l'envà ja comptat en
partida independent.

4 E6524ARF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Zona instal·lacions

C#*D#*E#*F#2 2,000 10,000 5,500 110,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 5,000 5,500 55,000
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TOTAL AMIDAMENT 165,000

m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2K/W, fixada mecànicament inclosos els retranqueigs dels pilars i caixons. Inclòs el tall de la última
placa en la seva part inferior 8cm per poder embotir el sòcol i que quedi enrasat al parament.

5 E83E546A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Perímetre 2,000 49,000 3,500 343,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 32,000 3,500 112,000

4 Nucli escales-ascensor

C#*D#*E#*F#5 2,000 11,400 3,500 79,800

C#*D#*E#*F#6 2,000 2,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,000 3,500 21,000

C#*D#*E#*F#8 Tancament box 1,000 18,000 3,500 63,000

C#*D#*E#*F#9 4,000 1,500 3,500 21,000

C#*D#*E#*F#10 2,000 4,500 3,500 31,500

C#*D#*E#*F#11 Aula 1-2 i lavabos 1,000 16,000 3,500 56,000

C#*D#*E#*F#12 3,000 11,500 3,500 120,750

C#*D#*E#*F#13 1,000 8,000 3,500 28,000

C#*D#*E#*F#14 2,000 3,500 3,500 24,500

C#*D#*E#*F#15 Aula 3-4 1,000 13,400 3,500 46,900

C#*D#*E#*F#16 2,000 11,500 3,500 80,500

C#*D#*E#*F#17 Escala 2,000 8,000 3,500 56,000

C#*D#*E#*F#18 2,000 2,400 3,500 16,800

C#*D#*E#*F#19 4,000 3,800 3,500 53,200

20 Planta Primera

C#*D#*E#*F#21 2,000 33,000 4,000 264,000

C#*D#*E#*F#22 2,000 12,000 2,200 52,800

TOTAL AMIDAMENT 1.484,750

m2 Subministament i col·locació de tancament inclinat per sobre de les parets límits dels boxes, vestidors, consergeria en
contacte amb el hall principal i sobre llinda metàl·lica, amb policarbonat de 4 cel·les incloent tots els remats perimetrals,
segellats, juntes i mitjans d'elevació i auxiliars

6 E6525D7R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tancament inclinat

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,000 4,500 31,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 6,800 27,200

C#*D#*E#*F#4 1,000 12,000 4,500 54,000

TOTAL AMIDAMENT 112,700

m2 Folrat de jàsseres del sostre principal amb plaques de guix laminat format per estructura metàl·lica amb tub de 40x20mm
cada metre soldada a les jàsseres, amb un gruix total de l'extradossat de 70 mm, muntants cada 100 cm de 40 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament, inclosos els retranqueigs, les
peces especials, els mitjans d'elevació i la reposició de l'aïllament ignífug que es desenganxi.

7 E83E548T
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Jàsseres

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,200 32,000 3,000 422,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,500 32,000 3,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 470,400

m2 Repercussió per substitució de placa de guix laminat tipus estàndard (A) per placa hidròfuga (H)8 E652X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Box

C#*D#*E#*F#2 4,000 7,000 5,000 140,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

m2 Subministrament i col·locació de reforços de fusta massissa de 45mm de gruix en l'interior de l'estructura de pladur per a
poder penjar qualsevol tipus de sanitari, moble, etc., inclosos tots els remats i mitjans auxiliars

9 1652UKIU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Reforços

C#*D#*E#*F#2 4,000 7,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 4,000 1,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Formació de caixó en envà o trasdossat de pladur i/o paret de bloc per a l'encastament dels extintors i Bies, segons
indicacions de la DF inclosos tots els materials necessaris i mitjans auxiliars.

10 E6524ANI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Caixons

C#*D#*E#*F#2 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:1011 E9VZ191K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Escala accés planta primera

C#*D#*E#*F#2 27,000 2,000 54,000

3 Escala planta baixa 0,000

C#*D#*E#*F#4 7,000 2,800 19,600

TOTAL AMIDAMENT 73,600

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ACABATS INTERIORSTITOL 3 05
PAVIMENTSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m2 Placa d'espuma d'aglomerat de poliuretà de 300 kg/m3 de densitat, de 25 mm de gruix, amb vel de protecció, col·locada
adherida tipus arkobel o equivalent.

1 E7CEP277

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 53,400 11,000 587,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 49,000 21,000 1.029,000

4 Planta Primera

C#*D#*E#*F#5 1,000 14,000 2,500 35,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 7,000 1,800 12,600

TOTAL AMIDAMENT 1.664,000

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 acabat lliscat i armat amb fibres, previ
traçat de canals d'electrificació d'aules i connexionat segons projecte.

2 E93A14E6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 53,400 11,000 587,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 49,000 21,000 1.029,000

4 A deduir Laboratori

C#*D#*E#*F#5 Laboratori -1,000 11,500 12,000 -138,000

C#*D#*E#*F#6 -1,000 1,800 1,000 -1,800

C#*D#*E#*F#7 Lavabos -2,000 3,800 3,000 -22,800

C#*D#*E#*F#8 -1,000 2,400 2,000 -4,800

C#*D#*E#*F#9 -1,000 7,800 3,000 -23,400

10 Vestidors

C#*D#*E#*F#11 -2,000 4,800 4,800 -46,080

12 Planta Primera

C#*D#*E#*F#13 1,000 14,000 2,500 35,000

C#*D#*E#*F#14 1,000 7,000 1,800 12,600

TOTAL AMIDAMENT 1.427,120

m2 Recrescuda del suport de paviments, de 10 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 acabat lliscat i armat amb fibres, previ
traçat de canals d'electrificació d'aules i connexionat segons projecte.

3 E93A14E7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

2 Gres

C#*D#*E#*F#3 Lavabos 2,000 3,800 3,000 22,800

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#5 1,000 7,800 3,000 23,400

6 Vestidors

C#*D#*E#*F#7 2,000 4,800 4,800 46,080

TOTAL AMIDAMENT 97,080

Euro
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m2 Recrescuda del suport de paviments, de 12 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 acabat lliscat i armat amb fibres, previ
traçat de canals d'electrificació d'aules i connexionat segons projecte.

4 E93A14E8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 Laboratori 1,000 11,500 12,000 138,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,800 1,000 1,800

TOTAL AMIDAMENT 139,800

m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per
a ús interior normal inclos el sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 8 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6

5 E9C1141G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 53,400 11,000 587,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 49,000 21,000 1.029,000

4 A deduir gres

C#*D#*E#*F#5 Lavabos -2,000 3,800 3,000 -22,800

C#*D#*E#*F#6 -1,000 2,400 2,000 -4,800

C#*D#*E#*F#7 -1,000 7,800 3,000 -23,400

8 Vestidors

C#*D#*E#*F#9 -2,000 4,800 4,800 -46,080

10 Planta Primera

C#*D#*E#*F#11 1,000 14,000 2,500 35,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 7,000 1,800 12,600

TOTAL AMIDAMENT 1.566,920

m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra6 E9Z2A100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 53,400 11,000 587,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 49,000 21,000 1.029,000

4 A deduir gres

C#*D#*E#*F#5 Lavabos -2,000 3,800 3,000 -22,800

C#*D#*E#*F#6 -1,000 2,400 2,000 -4,800

C#*D#*E#*F#7 -1,000 7,800 3,000 -23,400

8 Vestidors

C#*D#*E#*F#9 -2,000 4,800 4,800 -46,080

10 Planta Primera

C#*D#*E#*F#11 1,000 14,000 2,500 35,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 7,000 1,800 12,600

TOTAL AMIDAMENT 1.566,920

Euro
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m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada,
preu alt, de 60x60cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

7 E9DC1J3B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lavabos 2,000 3,800 3,000 22,800

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 7,800 3,000 23,400

4 Vestidors

C#*D#*E#*F#5 2,000 4,800 4,800 46,080

TOTAL AMIDAMENT 97,080

m2 Treballs d'impermeabilització del terra dels sanitaris amb tela asfàltica polimèrica, inclòs part proporcional de la zona dels
minvells i dues capes de geotextil de 300gr (una a la part inferior i l'altre a la part superior de la impermeabilització).

8 E0001501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vestidors

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,800 4,800 46,080

TOTAL AMIDAMENT 46,080

m2 Recrescut de llosa per a la realizació de pendents de dutxes de vestuaris mitjançant obra de fàbrica i formigó per a la
col·locació del paviment de gres, impermeabilitzacions i canals de desaigua, inclos el subministrament i col·locació de
paviment de gres antilliscant classe 3, mitges canyes, canal empotrada d'acer inoxidable i medis auxiliars.

9 ECRPP566

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Dutxes

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,000 1,200 7,200

TOTAL AMIDAMENT 7,200

m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de
maceta i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

10 E9V2AB77

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Escala accés planta primera

C#*D#*E#*F#2 27,000 2,000 54,000

3 Escala planta baixa

C#*D#*E#*F#4 7,000 2,800 19,600

TOTAL AMIDAMENT 73,600

m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat
encastat al paviment

11 E9JEH100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Felput entrada

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,000 3,800 22,800

TOTAL AMIDAMENT 22,800

Euro
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m2 Recrescut de llosa amb formigó armat amb la formació de graons per a la entrada al Tecnocampus mitjançant obra de
fàbrica i formigó per a la col·locació del paviment de peces tipus Breinco, inclosos els medis auxiliars.

12 ECRPP575

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Entrada exterior

C#*D#*E#*F#2 1,000 35,000 3,000 105,000

TOTAL AMIDAMENT 105,000

m2 Treballs d'impermeabilització del terra de l'entrada al Tecnocampus amb tela asfàltica polimèrica, inclòs part proporcional
de la zona dels minvells i dues capes de geotextil de 300gr (una a la part inferior i l'altre a la part superior de la
impermeabilització).

13 E0001554

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Emtrada principal

C#*D#*E#*F#2 9,000 5,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m2 Subministrament i col·locació de lloses amb peces prefabricades de formigó tipus Vulcano de la casa Breinco de
60x40x8cm i 40x40x8cm col.locada amb morter de ciment, inclosos tots els mitjans auxiliars a trencajunts.

14 E9B3127K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Entrada exterior

C#*D#*E#*F#2 1,000 9,000 4,500 40,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 35,000 3,000 105,000

4 Coberta planta primera

C#*D#*E#*F#5 1,000 20,000 2,400 48,000

TOTAL AMIDAMENT 193,500

ml Subministrament i col·locació de canal d'acer galvanitzada d'instal·lacions empotrada al paviment incloses les tapes, els
remats i tots els mitjans auxiliars.

15 E9JEH501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Canals aules

C#*D#*E#*F#2 1-2-3-4 8,000 11,000 88,000

C#*D#*E#*F#3 gran 1-2-3 6,000 11,000 66,000

TOTAL AMIDAMENT 154,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ACABATS INTERIORSTITOL 3 05
CELS RASOSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Cel ras continu inclinat de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de més de 4 m. inclosa la
formació de de cortiners, obertures per a lluernaris, lluminàries, inclinacions i tots els mitjans d'elevació i auxiliars.

1 E8445265

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Entrada principal

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,000 9,000 54,000

3 Cel ras superior

C#*D#*E#*F#4 1,000 14,000 26,000 364,000

TOTAL AMIDAMENT 418,000

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de més de 4 m.

2 E8445260

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Entrada principal

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,000 4,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 Consergeria 1,000 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 Entrada box 1,000 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#5 Entrada laboratori 1,000 5,000 2,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 48,400

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de més de 4 m.

3 E8445261

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Cel ras lavabos

C#*D#*E#*F#2 1,000 8,000 4,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 8,000 3,800 30,400

C#*D#*E#*F#4 Vestidors 2,000 5,000 5,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 112,400

m2 Cel ras de plaques de tauler de DM, amb acabat vinílic perforat acústic, de 60x120 cm i 19 mm de gruix, amb classe
d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema
desmuntable, format per perfils principals amb forma de 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 5 m com
a màxim, inclos el subministrament i col·locació de llana de roca superior d'alta densitat i placa acústica tipus PKB2
formant un tancament acústic i tots els mitjans d'elevació i auxiliars

4 E8432217

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Cel ras

C#*D#*E#*F#2 Aules 1-2 1,000 13,000 11,000 143,000

C#*D#*E#*F#3 Aules 2-3 1,000 13,200 11,000 145,200

C#*D#*E#*F#4 Aula gran 1-2-3 1,000 15,000 32,000 480,000

C#*D#*E#*F#5 -1,000 3,000 11,000 -33,000

C#*D#*E#*F#6 Passadís 1,000 15,000 4,000 60,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#8 A 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 863,200

Euro
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u Formació de lluernaris en cel ras de pladur de forma trapezoidal segons plànols de projecte, inclosos tots els remats i
caixons per a il·luminació i tots els mitjans d'elevació i auxiliars.

5 E8435856

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Lluernaris entrada

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Cel ras de plàstic tensat segons indicacions del fabricant i DF inclosos tots els mitjans auxiliars.6 E8435867

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Consergeria

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

C#*D#*E#*F#3 Lluernaris entrada 3,000 4,000 1,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

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 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb
perfileria d'acer galvanitzat

7 E84ZG1D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ACABATS INTERIORSTITOL 3 05
PINTURATITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat1 E898J2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Aula gran 1 1,000 16,000 3,500 2,000 112,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 11,000 3,500 2,000 77,000

C#*D#*E#*F#4 Aula gran 2 1,000 10,000 3,500 2,000 70,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,500 3,500 2,000 17,500

C#*D#*E#*F#6 Aula gran 3 1,000 12,400 3,500 2,000 86,800

C#*D#*E#*F#7 Zona instal·lacions 1,000 5,000 3,500 2,000 35,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,000 3,500 2,000 28,000

C#*D#*E#*F#9 2,000 3,800 3,500 2,000 53,200

C#*D#*E#*F#10 Instal·lacions - lavabos 1,000 17,000 1,000 2,000 34,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 8,000 1,000 2,000 16,000

C#*D#*E#*F#12 4,000 4,000 1,000 2,000 32,000

13 Box

Euro
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C#*D#*E#*F#14 5,000 7,000 1,500 2,000 105,000

C#*D#*E#*F#15 1,000 3,500 1,500 2,000 10,500

C#*D#*E#*F#16 2,000 3,000 1,500 2,000 18,000

C#*D#*E#*F#17 1,000 4,000 1,500 2,000 12,000

C#*D#*E#*F#18 2,000 12,600 1,500 2,000 75,600

C#*D#*E#*F#19 10,000 1,000 1,500 2,000 30,000

20 Vestidors

C#*D#*E#*F#21 4,000 1,000 1,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#22 2,000 3,000 1,000 2,000 12,000

C#*D#*E#*F#23 2,000 1,600 1,000 2,000 6,400

24 Aules 1-2 i  3-4

C#*D#*E#*F#25 2,000 11,200 3,500 2,000 156,800

C#*D#*E#*F#26 Lavabos 1,000 2,400 1,000 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#27 1,000 3,000 1,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#28 2,000 2,000 1,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#29 1,000 1,200 1,000 2,000 2,400

30 Trasdossat

31 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#32 Perímetre 2,000 49,000 1,500 147,000

C#*D#*E#*F#33 1,000 32,000 3,500 112,000

34 Nucli escales-ascensor

C#*D#*E#*F#35 2,000 11,400 3,500 79,800

C#*D#*E#*F#36 2,000 2,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#37 1,000 6,000 3,500 21,000

C#*D#*E#*F#38 Tancament box 1,000 18,000 1,500 27,000

C#*D#*E#*F#39 4,000 1,500 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#40 2,000 4,500 1,500 13,500

C#*D#*E#*F#41 Aula 1-2 i lavabos 1,000 16,000 1,500 24,000

C#*D#*E#*F#42 3,000 11,500 1,500 51,750

C#*D#*E#*F#43 1,000 8,000 1,500 12,000

C#*D#*E#*F#44 2,000 3,500 1,500 10,500

C#*D#*E#*F#45 Aula 3-4 1,000 13,400 1,500 20,100

C#*D#*E#*F#46 2,000 11,500 1,500 34,500

C#*D#*E#*F#47 Escala 2,000 8,000 1,500 24,000

C#*D#*E#*F#48 2,000 2,400 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#49 4,000 3,800 1,500 22,800

50 Planta Primera

C#*D#*E#*F#51 2,000 33,000 4,000 264,000

C#*D#*E#*F#52 2,000 12,000 2,200 52,800

TOTAL AMIDAMENT 1.963,950

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a l'esmalt amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat2 E898J2B6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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1 Laboratori

C#*D#*E#*F#2 3,000 12,000 6,000 216,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 12,000 2,000 24,000

4 Box

C#*D#*E#*F#5 6,000 5,500 2,600 85,800

C#*D#*E#*F#6 1,000 4,000 2,600 10,400

TOTAL AMIDAMENT 336,200

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

3 E898K2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Entrada principal

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,000 9,000 54,000

3 Cel ras superior

C#*D#*E#*F#4 1,000 14,000 26,000 364,000

5 Entrada principal

C#*D#*E#*F#6 1,000 7,000 4,000 28,000

C#*D#*E#*F#7 Consergeria 1,000 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#8 Entrada box 1,000 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#9 Entrada laboratori 1,000 5,000 2,000 10,000

10 Cel ras lavabos

C#*D#*E#*F#11 1,000 8,000 4,000 32,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 8,000 3,800 30,400

C#*D#*E#*F#13 Vestidors 2,000 5,000 5,000 50,000

14 Jàsseres

C#*D#*E#*F#15 2,000 2,200 32,000 3,000 422,400

C#*D#*E#*F#16 1,000 0,500 32,000 3,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 1.049,200

m2 Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

4 E89A3BB0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pintura portes

C#*D#*E#*F#2 F01 23,000 1,000 2,130 2,000 97,980

C#*D#*E#*F#3 F02 7,000 1,600 2,330 2,000 52,192

C#*D#*E#*F#4 F03 1,000 0,900 2,130 2,000 3,834

C#*D#*E#*F#5 F06 1,000 0,900 2,330 2,000 4,194

C#*D#*E#*F#6 F07 2,000 1,600 2,130 2,000 13,632

TOTAL AMIDAMENT 171,832

m2 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 E89F5BJB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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1 Estructura penjada

C#*D#*E#*F#2 2,000 16,000 1,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 19,000 7,000 1,000 133,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,000 0,500 2,000

C#*D#*E#*F#5 3,000 2,000 0,500 3,000

C#*D#*E#*F#6 11,000 5,500 1,000 60,500

7 Forjat col·laborant

C#*D#*E#*F#8 5,000 30,000 0,600 90,000

C#*D#*E#*F#9 2,000 10,000 0,600 12,000

C#*D#*E#*F#10 8,000 2,000 0,600 9,600

P PERORIGEN(G1:G10;
C11)

11 Percentatge "A Origen" 10,000 34,210

TOTAL AMIDAMENT 376,310

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ACABATS INTERIORSTITOL 3 05
APLACATS, ENRAJOLATS, FOLRATSTITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb
laminat HPL a les dues cares, tipus Lamicolor o equivalent, de 8mm de gruix, col·locat adherit amb sikatak sobre enllatat
de fusta de pi tractat al autoclau amb sals de coure, amb llates de 25x50 mm, col.locades cada 30 cm i fixades
mecànicament al parament inclou els caixons per a la col·locació d'extintors i bies i tots els mitjans auxiliars.

1 E865X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Piques aules

C#*D#*E#*F#2 4,000 1,600 1,000 6,400

3 Entrada pral

C#*D#*E#*F#4 2,000 3,500 3,000 21,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 9,000 2,600 23,400

C#*D#*E#*F#6 1,000 8,000 2,600 20,800

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,000 2,600 10,400

8 Passadís

C#*D#*E#*F#9 1,000 9,000 3,500 31,500

C#*D#*E#*F#10 1,000 8,000 3,500 28,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 12,000 3,500 42,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 6,000 5,000 30,000

C#*D#*E#*F#13 1,000 18,000 5,000 90,000

C#*D#*E#*F#14 1,000 12,000 5,000 60,000

C#*D#*E#*F#15 1,000 3,500 4,000 14,000

C#*D#*E#*F#16 2,000 4,500 4,000 36,000

17 Superficie inclinada forjat

C#*D#*E#*F#18 1,000 16,000 10,000 160,000

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,000 10,000 20,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 593,500

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 alt, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

2 E8251225

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Lavabos aules grans

C#*D#*E#*F#2 4,000 3,800 2,600 39,520

C#*D#*E#*F#3 2,000 7,500 2,600 39,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,400 2,600 12,480

5 Vestidors

C#*D#*E#*F#6 4,000 5,000 2,600 2,000 104,000

C#*D#*E#*F#7 2,000 3,000 2,600 2,000 31,200

C#*D#*E#*F#8 2,000 1,800 2,600 2,000 18,720

9 Lavabos aules

C#*D#*E#*F#10 2,000 8,000 2,600 41,600

C#*D#*E#*F#11 2,000 3,000 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#12 2,000 6,000 2,600 31,200

C#*D#*E#*F#13 4,000 2,000 2,600 20,800

TOTAL AMIDAMENT 354,120

m2 Vidre imprès incolor trempat de 9 a 11 mm de gruix, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC3 EC14AB04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vidre

C#*D#*E#*F#2 aules grans 1,000 6,000 4,000 24,000

C#*D#*E#*F#3 Entrada 1,000 5,000 2,600 13,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TANCAMENTS SECUNDARISTITOL 3 06
FUSTERIA INTERIORTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u NOTA: tots els panys han de ser amastrejats amb 3 nivells d'amastrejament segons DF i propietat1 E0000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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u F01 - Fusteria interior d'una fulla batent per a una llum de pas de 80x213cm. Fulla de 40 mm de gruix, amb estructura
interior d'enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm, col.locades cada 30 cm i fixades mecànicament i acabada
exteriorment a les dues cares amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat DM hidrófug de
5mm de gruix , acabat a la cara vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL de FORMICA, col.locat adherit
sobre l'enllatat (inclós cantejats laterals) i amb el perfil de la porta retallat per a garantir que la porta un cop tancada quedi
enrasada amb el parament. Bastiment format per peces de fusta de Pi amb acabat DM per la part vista, inclos guarnits
necessaris amb tauler de DM hidrófug de 5mm acabats a la cara vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL
de FORMICA. Inclou: pany embutit (serie 2030), cilindre (sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a mestrejament de
cilindres per grups i amb clau gran maestra, joc de manetes d'acer inoxidable AISI 304 (tipus SENA) amb placa quadrada
de 180x180mm, i topall, tot de la casa TESA.
Element totalment acabat segons plànols de fusteria i col·locat.

2 EAQDUX02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

u F02 - Fusteria interior per un buit d'obra de 160x233m, formada per conjunt d'una fulla batent de100x233cm i tarja lateral
batent de 60x233cm. Fulla de 40 mm de gruix, amb estructura interior de enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades mecànicament i acabada exteriorment a les dues cares amb tauler aglomerat de fibres de
fusta i resines sintètiques d'alta densitat DM hidrófug de 5mm de gruix , acabat a la cara vista i als cantells amb laminat
estratificat postformat HPL de FORMICA, col.locat adherit sobre l'enllatat (inclós cantejats laterals) i amb el perfil de la
porta retallat per a garantir que la porta un cop tancada quedi enrasada amb el parament. Tarjes de vidre formades per
vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte
manual nivell A, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta. Bastiment format per peces de
fusta de Pi amb acabat DM per la part vista, inclos guarnits necessaris amb tauler de DM hidrófug de 5mm acabats a la
cara vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL de FORMICA. Inclou: pany embutit (serie 2030), cilindre
(sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a mestrejament de cilindres per grups i amb clau gran maestra, joc de
manetes d'acer inoxidable AISI 304 (tipus SENA) amb placa quadrada de 180x180mm, i topall, tot de la casa TESA. 
Element totalment acabat segons plànols de fusteria i col·locat.

3 EAQDUX08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u F03 - Fusteria interior d'una fulla corredissa per a una llum de pas de 90x213cm. Fulla de 40 mm de gruix, amb estructura
interior de enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm, col.locades cada 30 cm i fixades mecànicament i acabada
exteriorment a les dues cares amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat DM hidrófug de
5mm de gruix , acabat a la cara vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL de FORMICA col.locat adherit
sobre l'enllatat (inclós cantejats laterals). Bastiment per porta corredissa format per peces de fusta de Pi amb acabat DM
per la part vista, inclos guarnits necessaris amb tauler de DM hidrófug de 5mm acabats a la cara vista i als cantells amb
laminat estratificat postformat HPL de FORMICA. Inclou: pany embutit (serie 2030), cilindre (sistema TE-6 de perfil
europeu), recarg per a mestrejament de cilindres per grups i amb clau gran maestra, joc de tiradors d'acer inoxidable AISI
304 (tipus SENA) amb placa quadrada de 180x180mm tot de la casa TESA i guia per a porta corredera tipus KLEIN
SLID-90.
Element totalment acabat segons plànols de fusteria i col·locat.

4 EAQDUX06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u F04 - Formació de armari de fondària trapezoidal acabat amb HPL i interior amb melamina blanca amb 4 estanteries
subjectat per estructura de pladur igual a les parets de tancament de l'aula incloses les dues portes, ferratges, elements de
penjar i tots els mitjans auxiliars de mides aproximades 150x80x220cm i el mòdul interior prefabricat.

5 E66AF208

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

u F07 - Fusteria interior per un buit d'obra de 160x213m, formada per conjunt d'una fulla batent de100x213cm i tarja lateral
batent de 60x213cm. Fulla de 40 mm de gruix, amb estructura interior de enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades mecànicament i acabada exteriorment a les dues cares amb tauler aglomerat de fibres de
fusta i resines sintètiques d'alta densitat DM hidrófug de 5mm de gruix , acabat a la cara vista i als cantells amb laminat
estratificat postformat HPL de FORMICA, col.locat adherit sobre l'enllatat (inclós cantejats laterals) i amb el perfil de la
porta retallat per a garantir que la porta un cop tancada quedi enrasada amb el parament. Tarjes de vidre formades per
vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte
manual nivell A, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta. Bastiment format per peces de
fusta de Pi amb acabat DM per la part vista, inclos guarnits necessaris amb tauler de DM hidrófug de 5mm acabats a la
cara vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL de FORMICA. Inclou: pany embutit (serie 2030), cilindre
(sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a mestrejament de cilindres per grups i amb clau gran maestra, joc de
manetes d'acer inoxidable AISI 304 (tipus SENA) amb placa quadrada de 180x180mm, i topall, tot de la casa TESA. 
Element totalment acabat segons plànols de fusteria i col·locat.

6 EAQDUX09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Mòdul de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i, 205 cm d'alçada total amb els
fixes laterals inclosos, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix i acabat de color a dues cares, amb
ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació

7 E66AF200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TANCAMENTS SECUNDARISTITOL 3 06
ELEMENTS D'ENFOSQUIMENTTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cortina tipus ENROLLABLE ESTANDAR de VEROSOL amb accionament motoritzat tipus Sonfy i amb teixit metal·litzat de
TREVIRA CS libre de PVC tipus 812 de factor d'obertura 5% (color gris 998), col·locada amb fixacions mecàniques de
mides 120x360cm amb guies perimetrals.

1 EAVTX001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 A02

C#*D#*E#*F#2 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 45 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat2 EAVZ0AL0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 A02

C#*D#*E#*F#2 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Euro
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PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TANCAMENTS SECUNDARISTITOL 3 06
MANYERIATITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'acer per pintar amb muntants cada 100cm i alçada 120cm en funció de línia de vida per a estructura de religa per
instal·lacions, incloses les soldadures una mà d'imprimació i dues d'acabat amb esmalt.

1 EB14A012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#3 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m Passamà d'acer inoxidable mate de diàmetre 40mm connectat a l'obra amb pipetes per la part inferior de tub inclosos tots
els mitjans auxiliars.

2 EB14A042

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Escala pral

C#*D#*E#*F#2 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 escala pb 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m2 Folrat de parament vertical amb pannell compost de doble làmina d'alumini i nucli mineral amb acabat exterior aniditzat,
acabat lacat color estàndard, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
muntants cada 60 cm

3 E86BAJL9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pilar entrada

C#*D#*E#*F#2 4,000 0,500 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques

4 E4475217

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 llinda sota policarbonat

C#*D#*E#*F#2 22,000 50,000 1.100,000

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TANCAMENTS SECUNDARISTITOL 3 06
PORTES TALLAFOCTITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dos fulles batents, per a una llum de pas de 80+80x210 cm, preu superior amb
tanca antipànic, col·locada. Inclou pany embutit (sèrie 2030), cilindre (sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a
mestrejament de cilindres per grups i amb clau gran maestra, joc de manetes d'acer inoxidable AISI 304 (tipus Sena) amb
placa quadrada de 180x180mm i topall de la casa Tesa.

1 EASAX012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta primera

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batents, per a una llum de pas de 80x210 cm, preu superior amb tanca
antipànic, col·locada. Inclou pany embutit (sèrie 2030), cilindre (sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a mestrejament
de cilindres per grups i amb clau gran maestra, joc de manetes d'acer inoxidable AISI 304 (tipus Sena) amb placa
quadrada de 180x180mm i topall de la casa Tesa.

2 EASAX017

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Tancaporta aeri tipus CT2500 de TESA, sense retenció,  acabat platejat, col·locat.3 EAMWX001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN
1155, fixat a la paret

4 EAWS1B30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TANCAMENTS SECUNDARISTITOL 3 06
FUSTERIA ALUMINITITOL 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u A03 - Tancament d'alumini lacat color a definir per la DF amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb quatre fulles batents amb obertura de 180º cada una, per a un buit d'obra aproximat de 350x300 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
inclòs el vidre 6+6/14/5+5 amb càmara d'aire 10% aire i 90% argó cumplint les següents condicions com a mínim: U: 1,1,
Transmitància lluminosa 50%, factor solar menor a 35 i baix emisiu.

1 EAF7E923

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u A05 - Tancament d'alumini lacat color a definir per la DF amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i fixe vidriera lateral per a un buit d'obra aproximat de 215x220 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, inclòs el vidre
6+6/14/5+5 amb càmara d'aire 10% aire i 90% argó cumplint les següents condicions com a mínim: U: 1,1, Transmitància
lluminosa 50%, factor solar menor a 35 i baix emisiu. Inclosa la obertura amb pany elèctric i sensor d'obertura de porta
connectat a l'alarma.

2 EAF7E985

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Formació de marc d'alumini de mides 150x100cm amb vidre retro il·luminat amb vidre mate de 5+5mm col·locat en paret.3 EAF7E955

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Interior box

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Formació de marc d'acer inoxidable de mides 400x450cm amb perfil U 100x40mm i tub estructural vertical 60x30x5mm en
laterals i vidre 6+6mm amb doble capa de butil.

4 EAF7E974

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Final passadis

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
EQUIPAMENT FIXTITOL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 3 m, inclou fixacions, proteccions i
connexionat

1 ELV1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Article: ref. N806061057 de la
serie Miralls Nk de NOKEN

2 EC1KX001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 8,000 1,800 1,200 17,280

TOTAL AMIDAMENT 17,280

Euro
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u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques segons indicacions de la DF3 EQZ1PEN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat4 EB92U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vinils

C#*D#*E#*F#2 Varis 50,000 0,300 0,300 4,500

C#*D#*E#*F#3 Tecnocampus i senyalització aules 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 34,500

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
PARTIDES ALÇADESTITOL 3 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida d'abonament íntegre per a la neteja complementaria final de l´edifici, inclouent el fregat de totes les superficies,
neteja final dels fronts de fusta tractada, alicatats, vidres, etc. deixant tot el edifici en perfecte estat, sense que presenti
restes d´obra realitzada.

1 E0114001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
SANEJAMENTTITOL 3 01
SANEJAMENT FECALTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Connexionat a la instal·lació existent de sanejament , incloent els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes
tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.

1 E1KB10A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. SOTERANI 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 50 mm de diàmetre nominal amb unions encolades o mitjançant
juntes d'estanquitat, amb pp d'accessoris i elements de subjecció amb brides isofòniques. Completament instal·lada.
Marca/model:  o equivalent

2 EDEA10CA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. SOTERRANI 66,000 66,000

Euro
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S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 66,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

m Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 110 mm de diàmetre nominal amb unions encolades o
mitjançant juntes d'estanquitat, amb pp d'accessoris i elements de subjecció amb brides isofòniques. Completament
instal·lada. Marca/model:  o equivalent

3 EDEA10HA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PSOTERRANI 56,000 56,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 56,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

m Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 110 mm de diàmetre nominal amb unions encolades o
mitjançant juntes d'estanquitat, amb pp d'accessoris i elements de subjecció amb brides isofòniques. Completament
instal·lada. Marca/model:  o equivalent

4 EDEA10IA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PSOTERRANI 51,000 51,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 51,000

TOTAL AMIDAMENT 51,000

ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de lavabo , format per part proporcional de canonada de PVC-U
tipus B s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte.
Completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

5 EJLA20BE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 14,000 14,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de vàter , format per part proporcional de canonada de PVC-U tipus
B s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte.
Completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

6 EJLA20AB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 16,000 16,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de dutxa , format per part proporcional de canonada de PVC-U
tipus B s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte.
Completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

7 EJLA20BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 8,000 8,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Euro
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ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs d'aigüera, format per part proporcional de canonada de PVC-U
tipus B s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte.
Completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

8 EJLA20BB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 11,000 11,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de abocador , format per part proporcional de canonada de PVC-U
tipus B s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte.
Completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

9 EJLA20AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Desguassos per a unitats climatitzador a base de tub de PVC-U rígid de 50 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant pluvial
més pròxim. Completament instal·lat.

10 EBIE02A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. GOLFES 6,000 6,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Desguassos per a unitats fan-coil a base de tub de polipropilè rígid de 32 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant pluvial
més pròxim. Completament instal·lat.

11 EBIE02B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 12,000 12,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

ut Forat en forjat per a pas de tub de PVC, de fins a 60 cm de diàmetre, incloent segellat. Completament instal·lat.12 EXSAN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 33,000 33,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

ut Forat en forjat per a pas de tub de PVC, de 60 a 150 cm de diàmetre, incloent segellat. Completament instal·lat.13 EXSAN02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 17,000 17,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Euro
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ut Vàlvula d'aireació de sanejament terciari , construïda en polipropilè, amb tapa de remat, diafragma de ventilació intern per
evitar sifonament, reixa de protecció i junta elàstica per unir per pressió a canonada de 75/90/110 mm de diàmetre.
Completament instal·lada. Marca/model: JIMTEN

14 EJJA10BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. SOTERRANI 6,000 6,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut Bunera sifònica de PVC, registrable, instal·lada en cobertes de superficie circular, amb sortida d'evacuació de 110 mm de
diàmetre, connectat a xarxa de desguàs. Completament instal·lada. Marca/model: JIMTEN o equivalent

15 EJDA10E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de buneres, format per part proporcional de canonada de PVC,
accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte. Completament instal·lat
segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

16 EJLA20D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
LAMPISTERIATITOL 3 02
ESCOMESATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Escomesa a la xarxa pública de subministrament de aigua sanitaria , amb canonada de PEAD50 de diàmetre, incloent els
treballs de ma d'obra i material necessari per realitzar aquestes tasques, com són: permisos i drets d'escomesa, excavació
de rases i instal·lació de materials (pericons, canonada d'alimentació, vàlvules, etc.), segons normes i criteris de la
companyia subministradora.

1 E1KB11D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Pericó i elements de connexió a la xarxa de la companyia subministradora d'aigua, per a un ramal de connexió de servei
de 40 mm de diàmetre, incloent pericó de fàbrica de maó amb tapa de registre de foneria impermeabilitzat amb lliscat
interior i desguàs sifònic en la base, amb ancoratges i elements de subjecció en el cas d'instal·lació suspesa, passamurs,
tram de canonada d'alimentació amb brida PN16 d'acer galvanitzat per a connexió a ramal de companyia. Completament
instal·lat segons especificacions tècniques de la companyia subministradora.

2 E1KB13C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 GENERALS 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Canonada de polietilè tipus PE-100 (alta densitat), segons norma UNE-EN 12201-2, sèrie 5 (PN 16 bar) de 50 mm
diàmetre nominal, amb pp d'accessoris i elements de subjecció. Completament instal·lada.

3 EDFA01AC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m3 Excavació de rases per a xarxa de canonades (aigua sanitaria ) i pericons per mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, incloent formació de solera de formigó, reblert i compactat, protecció de juntes amb argollat de maó, reposició de
terres, trasllat de terres sobrants a abocador autorizat, sense limitació de distància, treballs auxiliars, ma d'obra i material
necessari.

4 E1BA10BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut Vàlvula de comporta de cargol estacionari, amb unió brides incorporades, de 40 mm de diàmetre, PN-16 , amb joc
d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: BYAR o equivalent

5 EDLD20EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Armari per a registre comptadors construït en obra , de dimensions mínimes interiors de 1300x600x500 mm, equipat amb
portes, pany, fixació i suport. Inclosa construcció de fornícula amb les feines d'obra civil necessàries. Completament
instal·lat.

6 E1MB20CA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Filtre autonetejable tipus Y, equipat amb malla d'acer inoxidable i bany de plata, per a un grau de filtració de 25 a 50
micres, capçal i connexionat de 40 mm de diàmetre per a un cabal de 16. Completament instal·lat. Marca/model:
JUDO-POLYTHERM / PROFI o equivalent

7 EDPC10CC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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ut Comptador electrònic per a escomesa d'aigua sanitària, homologat segons normativa vigent, amb un calibre nominal de 32
mm, per una presió de servei de 10 bar, amb equip de lectura format per caixa estanca IP.55 amb placa de bornes,
connexió tipus Jack, connector telefònic i cables de connexió. Completament instal·lat. Marca/model: CONTAZARA o
equivalent

8 EFLB11DA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Vàlvula de retenció de disc, per a instal·lacions de aigua sanitària, amb muntatge entre brides, de 40 mm de diàmetre,
PN-16, amb joc d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: RUBER CHECK o equivalent

9 EDLC10EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Aixeta de prova i buidat de llautó, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-16 , amb comandament
d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lada.

10 EDLI10BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb aixeta de buidat i llira, per a pressió de
líquids. Completament  instal·lat.

11 EFIA01A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Conjunt de tren de reducció intercalat en canonada de 40 mm de diàmetre amb vàlvules de bola en by-pass, vàlvula
reductora per a una pressió de 800 a 450 kPa i un cabal màxim de 5 l/s, amb vàlvula de seguretat i manòmetres amb
aixeta de buidat i lira. Completament instal·lat. Marca/model: GESTRA o equivalent

12 EFAA20EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual
per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè .
Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent

13 EDLB10FA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 4,000 4,000

Euro
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S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
LAMPISTERIATITOL 3 02
PRODUCCIÓ ACSTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ud Bescanviador de 55 kW amb regulació termostàtica per producció instantànea d'aigua calenta amb sistema district
heating,en acer inoxidable. Connexió DN20 amb vàlvula de 3 vies hidràulica. Instal·lació mural, circulant 1022 l/h amb 0,8
m.c.a. al primari i 1357 l/h amb 0,8 m.c.a al secundari. Dimensions 463x306x190 mm. Pes 9 kg. Marca/model: DANFOSS /
AKVA LUX II TIPO 2 o equivalent.

1 EXBES1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 25 mm de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual
per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè .
Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent

2 EDLB10DB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 8,000 8,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
LAMPISTERIATITOL 3 02
DISTRIBUCIÓTITOL 4 04
AIGUA FREDATITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 20 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

1 EDGA10BBBA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 165,000 165,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 165,000

TOTAL AMIDAMENT 165,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 25 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

2 EDGA10BBCA

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 25,000 25,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 32 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

3 EDGA10BBDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 85,000 85,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 85,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 40 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

4 EDGA10BBEA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 36,000 36,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 50 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

5 EDGA10BBFA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 32,000 32,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 63 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

6 EDGA10BBGA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 53,000 53,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 53,000

TOTAL AMIDAMENT 53,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 75 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

7 EDGA10BBHA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent

8 EHBD10GAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 165,000 165,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 165,000

TOTAL AMIDAMENT 165,000

m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 25 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent

9 EHBD10IAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 25,000 25,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 32 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent

10 EHBD10KAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 85,000 85,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 85,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000

m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 40 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent

11 EHBD10MAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 36,000 36,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 50 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent

12 EHBD10PAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P.BAIXA 32,000 32,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 32,000
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TOTAL AMIDAMENT 32,000

m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 64 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent

13 EHBD10SAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 53,000 53,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 53,000

TOTAL AMIDAMENT 53,000

m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 76 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent

14 EHBD10TAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual
per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè .
Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent

15 EDLB10BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 7,000 7,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 32 mm de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual
per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè .
Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent

16 EDLB10EB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 4,000 4,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual
per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè .
Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent

17 EDLB10FAC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro
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ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 50 mm de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual
per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè .
Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent

18 EDLB10GB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Vàlvula de papallona, per a muntatge entre brides, de 65 mm de diàmetre, PN-16 , amb comandament d'accionament
manual per palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: IPROSA / GOLD o equivalent

19 EDLA10BAB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
LAMPISTERIATITOL 3 02
DISTRIBUCIÓTITOL 4 04
AIGUA CALENTATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 20 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

1 EDGA10BBBA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 40,000 40,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 25 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

2 EDGA10BBCA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 32 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

3 EDGA10BBDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 20,000 20,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 20,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Aïllament exterior per canonades de ACS/polipropilè de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / ST o equivalent

4 EHBC10GDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 40,000 40,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Aïllament exterior per canonades de polipropilè de 25 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / ST o equivalent

5 EHBC10IDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Aïllament exterior per canonades de polipropilè de 32 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / ST o equivalent

6 EHBC10KDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 20,000 20,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 25 mm de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual
per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè .
Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent

7 EDLB10DB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 4,000 4,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
LAMPISTERIATITOL 3 02
APARELL SANITARISTITOL 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Lavabo de porcellana vitrificada blanc, tipus mural de 600x460, amb desguàs cromat de 32 mm amb tap , amb enllaços,
ancoratges i fixacions. Completament instal·lat.  Marca/model: ROCA/DAMA SENSO o equivalent

1 EKAC10AB

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 14,000 14,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

ut Aixeta temporitzada per a lavabo, amb canella fixa, airejador economitzador, desguàs amb tap , enllaços d'alimentació
flexibles i claus de regulació visibles, per entrades de DN15 mm. Completament instal·lada. Marca/model: PRESTO o
equivalent

2 EKBC10BDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 14,000 14,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

ut Vàter suspès de porcellana vitrificada, compost per tassa per a cisterna encastada, tanc alt o fluxòmetre, seient i tapa
lacats, amb elements de fixació connectats a xarxa d'evacuació. Completament instal·lat. Marca/model: ROCA / DAMA
SENSO o equivalent

3 EKCA21DB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 16,000 16,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

ut Fluxor amb bastidor de muntatge per a vàter suspès, per a muntatge encastat o adossat, amb polsador inoxidable mate,
platines de subjecció i connexions regulables a xarxa d'alimentació i evacuació. Completament instal·lada. Marca/model:
ROCA DUPLO o equivalent

4 EKCD21A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 16,000 16,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

ut Mesclador temporitzador exterior per a dutxa, cromat, amb ràcords de connexió a xarxa, connector en T per a flexo de
teledutxa i desguàs connectat a vàlvula depressora per a buidat automàtic després de la utilització, i conjunt de dutxa
compost per teledutxa, barra lliscant i flexo. Completament instal·lat. Marca/model: PRESTO o equivalent

5 EKGC30A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 8,000 8,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

ut Aigüera d'acer inoxidable d'una sola pica per a damuntera, de 40 mm de diàmetre, amb sobreeixidor i preparada per
acoblar aixeta monobloc. Completament instal·lat. Marca/model: ROCA REDONDO o equivalent

6 EKLA01AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 9,000 9,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 9,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

ut Aigüera d'acer inoxidable de dues piques per encimera, de 40mm de diàmetre, amb sobreeixidor i preparat per acoblar
aixeta monobloc. Completament instal·lat. Marca/model: ROCA DUO o equivalent

7 EKLA02AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Aixeta temporitzada per aigüera cromada, amb canella tubular giratòria, airejador, claus de regulació visibles i enllaços
d'alimentació flexibles per entrades de DN 15 mm. Marca/model: PRESTO o equivalent

8 EKPB10BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 11,000 11,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

ut Abocador de porcellana vitrificada, color blanc, amb connexió d'unió i complements tipus reixa d'acer inoxidable amb
coixinet, reixeta de desguàs de porcellana i joc de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: ROCA o equivalent .

9 EKMA10A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Aixeta mural cromada per a abocador , amb canella tubular giratòria i airejador, amb racors de connexió per a entrades de
DN 15 mm.  Completament instal·lada. Marca/model: PRESTO o equivalent

10 EKPC10BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 03
INTAL·LACIÓ D'ENLLAÇTITOL 4 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Caixa general de protecció de material aïllant autoextinguible IP.43 IK.08, segons norma RU 1403 C, muntada amb bases
de ganivetes tamany 1 , 250 A, incloent borns d'entrada i sortida, cablejat i pericó de derivació segons normes Companyia
Subministradora. Completament instal·lada. Referència: sumbministrament baixa tensió . Marca/model: CLAVED o
equivalent

1 ESAA11AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Safata llisa de material aïllant i no propagador de la flama i ad'acord amb la norma UNE-EN 50.085-1 de dimensions
60x100 mm amb tapa de tanca registrable IP3x IK10 i part proporcional d'accessoris i suports. Completament instal·lada.

2 ERBB20B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Conductor de coure de 1x50 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL
CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) o equivalent .

3 EQAH10IA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Conductor de coure de 1x95 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL
CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) o equivalent .

4 EQAH10KA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EDIFICI 40,000 40,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

ut Conjunt de protecció i amidament format per un armari doble aïllament, precintable per la Companyia Subministradora,
capaç per allotjar en el seu interior un mòdul de comptatge normalitzat tipus TMF10 per a 87 kW destinat a local comercial.
Inclosa platina de coure, regletes de comprovació amb emissor d'impulsos, etc. Completament instal·lat.

5 ESAB11EQA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 03
GRUP ELECTROGENTITOL 4 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Ampliació del Quadre de distribució secundari de socorrs de l'edifici amb una sortida nova per alimentar el quadre principal
de socorrs, format per plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior el mecanisme de comandament i protecció
dibuixats en l'esquema corresponent. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament
instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER o equivalent.

1 ESBB30C1

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 100x75x0,8 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part proporcional de separadors, unions, accessoris i suports.
Completament instal·lada.

2 ERBA12D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 40,000 40,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km,
per a posada a terra de safata metàl·lica i incloent part proporcional de tirantets de connexió i brides d'acer galvanitzat en
calent. Completament instal·lat.

3 EQFA40AC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 40,000 40,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Conductor de coure de 1x16 mm² de secció, tensió nominal 0,6 / 1 kV resistent al foc (UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200)
amb aïllament i coberta no propagadors de l'incendi (UNE-EN 50266) i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius
(UNE-EN 50267-2-1) amb part proporcional de terminals i accessoris. Garantirà el funcionament actiu dels equips durant
90 min i a temperatures de 800° C. Completament instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+)o
equivalent

4 EQAJ10FA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 40,000 40,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Conductor de coure de 4x16 mm² de secció, tensió nominal 0,6 / 1 kV resistent al foc (UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200)
amb aïllament i coberta no propagadors de l'incendi (UNE-EN 50266) i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius
(UNE-EN 50267-2-1) amb part proporcional de terminals i accessoris. Garantirà el funcionament actiu dels equips durant
90 min i a temperatures de 800° C. Completament instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+)o
equivalent

5 EQAJ103A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 40,000 40,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 03
SAITITOL 4 08

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut S.A.I. trifàsic monobloc VFI doble conversió, format per:
- Un ondulador estàtic electrònic de 10 kVA de potència. Rectificador-carregador d'IGBT, amb THDI<3%.. Inversor estàtic
(PWM). By-pass estàtic. By-pass de manteniment. Sistema de control a microprocessador.
- Una bateria d'acumuladors de plom estanc/hermètic per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega, ubicada en
armari adossat a l'ondulador.
- Ondulador-Inversor d'IGBT 
- Connexió LAN integrada.
Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER o equivalent

1 ESDA13GAA1A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 100x75x0,8 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part proporcional de separadors, unions, accessoris i suports.
Completament instal·lada.

2 ERBA12D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 15,000 15,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km,
per a posada a terra de safata metàl·lica i incloent part proporcional de tirantets de connexió i brides d'acer galvanitzat en
calent. Completament instal·lat.

3 EQFA40AC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 15,000 15,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Conductor de coure de 5x16 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

4 EQAH10ARA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 15,000 15,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

ut Cablejat i connexionat des de subestació fins a cadascun dels elements de control de la instal·lació de SAI , a base de tub
plàstic amb conductor de coure s/UNE 05Z1-k (les instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció
estanca). Completament instal·lat. Segons plànols i esquemes.

5 EQLB30E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 1,000 1,000

Euro
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S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 03
QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓTITOL 4 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Quadre de distribució principal, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, albergant en el seu
interior, els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent . Acabat amb pintura
epoxy-poliester. IP 31 . Amb tots el seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat.
Referència: QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ . Marca/model:  SCHNEIDER PRISMA PLUS G o equivalent .

1 ESBA05A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Quadre de distribució principal, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, albergant en el seu
interior, els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent . Acabat amb pintura
epoxy-poliester. IP 43 . Amb tots el seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat.
Referència: QUADRE GENERAL SAI . Marca/model: SCHNEIDER PRISMA PLUS G o equivalent.

2 ESBA05C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 300x75x1,2 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part proporcional d'unions, accessoris i suports. Completament
instal·lada.

3 ERBA11J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 90,000 90,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km,
per a posada a terra de safata metàl·lica i incloent part proporcional de tirantets de connexió i brides d'acer galvanitzat en
calent. Completament instal·lat.

4 EQFA40AC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 90,000 90,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Euro
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m Conductor de coure de 1x50 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL
CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) o equivalent .

5 EQAH10IA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 90,000 90,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

m Conductor de coure de 1x95 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL
CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) o equivalent .

6 EQAH10KA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EDIFICI 360,000 360,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 360,000

TOTAL AMIDAMENT 360,000

ut Cablejat i connexionat des de subestació fins a cadascun dels elements de control de la instal·lació de QGBT , a base de
tub plàstic amb conductor de coure s/UNE 05Z1-k (les instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de
construcció estanca). Completament instal·lat. Segons plànols i esquemes.

7 EQLB30C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 03
COMPENSACIÓ ENERGIA REACTIVATITOL 4 0A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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ut Bateria automàtica modular de condensadors, amb filtre sintonitzat antiarmònics, unitat pilot i auxiliars, que comprenen:
- Esglaons trifàsics de condensadors sobredimensionats en tensió A 470 v,connectats en triangle.
- Regulador electrònic de potència reactiva amb protecció antipenduleig, protecció contra manca de tensió, senyalització
de funcionament, comandaments manual i automàtic i indicació cos fi.
- Contactors.
- Resistències de descàrrega ràpida i lenta.
- Fusibles ACR.
- Transformador auxiliar (quan sigui necessari).
- Regletes de borns, fusibles de maniobra, cablejat i accessoris.
- Joc de cables de comandament per a connexió entre bateries.
- Inductàncies antiarmònics sintonitzades.
Completament instal·lada.
Característiques:
- Tensió: 400 V.
- Freqüència: 50 Hz.
- Potència: 50 kVAr.
- Primer esglaó: 12,5 kVAr
- Nº de passos: 4
- Seqüència de connexió: 4x12,5
Marca/model: SCHNEIDER VARSET LV o equivalent

1 ESCA30KA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 100x75x0,8 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part proporcional d'unions, accessoris i suports. Completament
instal·lada.

2 ERBA11D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km,
per a posada a terra de safata metàl·lica i incloent part proporcional de tirantets de connexió i brides d'acer galvanitzat en
calent. Completament instal·lat.

3 EQFA40AC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Conductor de coure de 4x50 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

4 EQAH10AFA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Euro
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m Conductor de coure de 1x25 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

5 EQAH10GA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 03
LÍNIES GENERALSTITOL 4 0B

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 300x75x1,2 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part proporcional de separadors, unions, accessoris i suports.
Completament instal·lada.

1 ERBA12J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 60,000 60,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 400x75x1,5 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part proporcional de separadors, unions, accessoris i suports.
Completament instal·lada.

2 ERBA12K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 70,000 70,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

m Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km,
per a posada a terra de safata metàl·lica i incloent part proporcional de tirantets de connexió i brides d'acer galvanitzat en
calent. Completament instal·lat.

3 EQFA40AC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 130,000 130,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 130,000

TOTAL AMIDAMENT 130,000

m Conductor de coure de 1x10 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

4 EQAH10EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 265,000 265,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 265,000

TOTAL AMIDAMENT 265,000

m Conductor de coure de 1x16 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

5 EQAH10FA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 315,000 315,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 315,000

TOTAL AMIDAMENT 315,000

m Conductor de coure de 1x35 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

6 EQAH10HA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 25,000 25,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Conductor de coure de 4x10 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

7 EQAH10ABA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 265,000 265,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 265,000

TOTAL AMIDAMENT 265,000

m Conductor de coure de 4x16 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

8 EQAH10ACA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 315,000 315,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 315,000

TOTAL AMIDAMENT 315,000

m Conductor de coure de 4x35 mm² de secció, designació RZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

9 EQAH10AEA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 25,000 25,000

Euro
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S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Conductor de coure de 1x16 mm² de secció, tensió nominal 0,6 / 1 kV resistent al foc (UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200)
amb aïllament i coberta no propagadors de l'incendi (UNE-EN 50266) i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius
(UNE-EN 50267-2-1) amb part proporcional de terminals i accessoris. Garantirà el funcionament actiu dels equips durant
90 min i a temperatures de 800° C. Completament instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+)o
equivalent

10 EQAJ10FA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 490,000 490,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 490,000

TOTAL AMIDAMENT 490,000

m Conductor de coure de 4x16 mm² de secció, tensió nominal 0,6 / 1 kV resistent al foc (UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200)
amb aïllament i coberta no propagadors de l'incendi (UNE-EN 50266) i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius
(UNE-EN 50267-2-1) amb part proporcional de terminals i accessoris. Garantirà el funcionament actiu dels equips durant
90 min i a temperatures de 800° C. Completament instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+)o
equivalent

11 EQAJ103A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 455,000 455,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 455,000

TOTAL AMIDAMENT 455,000

m Conductor de coure de 4x35 mm² de secció, tensió nominal 0,6 / 1 kV resistent al foc (UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200)
amb aïllament i coberta no propagadors de l'incendi (UNE-EN 50266) i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius
(UNE-EN 50267-2-1) amb part proporcional de terminals i accessoris. Garantirà el funcionament actiu dels equips durant
90 min i a temperatures de 800° C. Completament instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+)o
equivalent

12 EQAJ105A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 35,000 35,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 03
QUADRES ELÈCTRICS SECUNDARISTITOL 4 0C

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu
interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura
epoxy-poliester. IP 43 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat.
Referència: Q.S. AULES (QS-AUx) . Marca/model: SCHNEIDER / PRISMA PLUS G o equivalent.

1 ESBB30A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 6,000 6,000

Euro

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.:10/12/15 50Data:

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu
interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura
epoxy-poliester. IP 43 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat.
Referència: Q.S. ESFORÇOS (QS-AUE) . Marca/model: SCHNEIDER / PRISMA PLUS G o equivalent.

2 ESBB30D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu
interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura
epoxy-poliester. IP 43 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat.
Referència: Q.S. SERVEIS COMUNS (QS-SC) . Marca/model: SCHNEIDER / PRISMA PLUS G o equivalent.

3 ESBB30E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu
interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura
epoxy-poliester. IP 43 . Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat.
Referència: Q.S. CLIMATITZACIÓ (QS-CLIM). Marca/model: SCHNEIDER / PRISMA PLUS G o equivalent.

4 ESBB30F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Cablejat i connexionat des de subestació fins a cadascun dels elements de control de la instal·lació de quadres secundaris
, a base de tub plàstic amb conductor de coure s/UNE 05Z1-k (les instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran
de construcció estanca). Completament instal·lat. Segons plànols i esquemes.

5 EQLB30D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 03
INSTAL·LACIÓ INTERIORTITOL 4 0D

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Punt de llum (simple, commutat, de creuament, des de quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització a
lluminaria i a mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona. 

Característiques:
Derivació a punt de llum i a mecanisme: cable de coure 07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la
flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. 
Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de reixa de varilles d'acer zincat bicromatat, segons UNE-EN
61537, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suports.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

1 ERDK75

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 265,000 265,000

C#*D#*E#*F#2 P. PRIMERA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 275,000

TOTAL AMIDAMENT 275,000

ut Punt de llum enllumenat d'emergència, incloent cables i canalització a lluminaria i part proporcional de linia des de quadre
de zona i de linia de control des de telecomandament. 
Característiques:
Derivació a punt de llum: Cable de coure 07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord
amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. 
Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varilles d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de
coure nu de 16 mm2 , accessoris i suports.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.

2 EREK75

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 77,000 77,000

C#*D#*E#*F#2 P. PRIMERA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 82,000

TOTAL AMIDAMENT 82,000

ut Alimentació a presa de corrent simple/múltiple incloent cables i canalització a mecanisme i part proporcional de linia des de
quadre de zona. 
Característiques:
Derivació a mecanisme: Cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord
amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. 
Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varilles d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de
coure nu de 16 mm², accessoris i suports.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

3 ERFK75

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 590,000 590,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 590,000

TOTAL AMIDAMENT 590,000

Euro
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ut Alimentació a compressor incloent cables i canalització a receptor des de quadre de zona.
Característiques:
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i
d'acord amb la norma UNE_EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55
amb tapa caragolada i entrades elàstiques/roscades i pp de safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de
terra de coure nu de 16 mm², accessoris i suportacions.
Configuració del cable: 4x2,5+T
Completament instal·lat.

4 ERJK85EC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Alimentació a ventiladors incloent cables i canalització a receptor des de quadre de zona.
Característiques:
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i
d'acord amb la norma UNE_EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55
amb tapa caragolada i entrades elàstiques/roscades i pp de safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de
terra de coure nu de 16 mm², accessoris i suportacions.
Configuració del cable: 3x4+T
Completament instal·lat.

5 ERJK85AB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Sistema de xarxa equipotencial en banys vestuaris mitjançant el connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques
d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament no propagador de l'incendi i sense
emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de 750 V, inclòs tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc.
Completament instal·lat.

6 EXCD10A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 4,000 4,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Alimentació a CL01-VI / CL01-VR / CL02-VI / CL02-VR / CL03-VI / CL03-VR/CL04-VI / CL04-VR / CL05-VI / CL05-VR /
CL06-VI / CL06-VR , incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant rígid no propagador de la flama i d’acord amb la norma
UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa caragolada i
entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata metàl·lica perforada no propagador de la flama i d’acord amb
la norma UNE-EN 50085-1 amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.

7 ERJL70FA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 12,000 12,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Euro
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ut Alimentació a equip autonom AT02, incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de
zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant rígid no propagador de la flama i d’acord amb la norma
UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa caragolada i
entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata metàl·lica perforada no propagador de la flama i d’acord amb
la norma UNE-EN 50085-1 amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.

8 ERJL70EC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P PRIMERA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Alimentació a equip autònom AT01, incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de
zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant rígid no propagador de la flama i d’acord amb la norma
UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa caragolada i
entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata metàl·lica perforada no propagador de la flama i d’acord amb
la norma UNE-EN 50085-1 amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.

9 ERJL70EE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Cablejat i connexionat elèctric des de unitat autònoma exterior fins a la unitat autònoma interior a base de tub de material
aïllant rígid i cable unipolar 07Z1-K. Completament instal·lat.

10 EQLB111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Cablejat i connexionat elèctric des de caixa de derivació en habitació fins a la unitat evaporadora a base de tub de material
aïllant rígid i cable unipolar 07Z1-K. Completament instal·lat.

11 EQLB141

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Cablejat i connexionat elèctric des de la unitat autònoma interior al termostat comandament a distancia, a base de tub de
material aïllant rígid i cable unipolar 07Z1-K. Completament instal·lat.

12 EQLB091

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

Euro

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

AMIDAMENTS Pàg.:10/12/15 54Data:

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Cablejat i connexionat elèctric des de caixa de derivació en habitació fins a la unitat fan-coil a base de tub de material
aïllant rígid i cable unipolar 07Z1-K. Completament instal·lat.

13 EQLB112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut Cablejat i connexionat elèctric des de la unitat fan-coil al termostat ambient i comandament de tres velocitats i vàlvula de 3
vies, a base de tub de material aïllant rígid i cable unipolar 07Z1-K. Completament instal·lat.

14 EQLB13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut Connexionat de control incloent conductor de coure s/UNE 05Z1-K sota tub de material aïllant flexible/rígid de protecció 7 ó
9, des de subestació de zona fins a punt de control, d'acord amb les condicions senyalades a la memòria, plànols i
especificacions tècniques. Secció conductor: 1,5  mm². Completament instal·lat.

15 EQLB02B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 220,000 220,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 220,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 03
MECANISMESTITOL 4 0E

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Interruptor 10 A 250 V, encastable amb tecla, marc embellidor i caixa. Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER
/ o equivalent

1 ETAA10FA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 39,000 39,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

ut Commutador 10 A 250 V, encastable amb tecla, marc embellidor i caixa. Completament instal·lat. Marca/model:
SCHNEIDER / o equivalent

2 ETAA10AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 4,000 4,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Detector de presència 6 A 250 V, amb temporització i umbral de nivell lumínic regulable, de superficie, accessoris i
fixacions. Completament instal·lat. Marca/model: ORBIS ECOMAT o equivalent

3 ETBA10FA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 22,000 22,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

ut Interruptor 10/16 A 250 V, de superficie estanc amb tecla, caixa amb marc embellidor, accessoris i fixacions.
Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER IP55 o equivalent

4 ETBA30CB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 4,000 4,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Presa de corrent simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, encastable amb marc embellidor i caixa. Completament
instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER / o equivalent

5 ETAB10CBB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 20,000 20,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

ut Presa de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, encastable amb marc embellidor i caixa. Completament
instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER / o equivalent

6 ETAB10BBB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P.BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Presa de corrent simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, de superficie estanca, amb tapa abatible, marc
embellidor i caixa, accessoris i fixacions. Completament instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER IP55 o equivalent

7 ETBB30BAB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 4,000 4,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Presa de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko, de superficie estanca, amb tapa abatible, marc embellidor
i caixa, accessoris i fixacions. Completament instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER IP 55 o equivalent

8 ETBB30AAB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 4,000 4,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Presa de corrent 3P+N+T 16 A 400 V tipus industrial, de superficie estanca, amb tapa abatible, marc embellidor i caixa,
accessoris i fixacions. Completament instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER o equivalent

9 ETBB35BB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per instal·lació en canal, amb marc embellidor i caixa. Completament
instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER (blanc) o equivalent

10 ETCB10AAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 60,000 60,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

ut Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per instal·lació en canal, amb marc embellidor i caixa. Completament
instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER (vermell) o equivalent

11 ETCB10AAB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per a instal·lació en conjunts portamecanismes d'execució superficie /
encastable. Completament  instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER (blanc) o equivalent

12 ETEB10AAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 332,000 332,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 332,000

TOTAL AMIDAMENT 332,000

ut Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per a instal·lació en conjunts portamecanismes d'execució superficie /
encastable. Completament  instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER (vermell) o equivalent

13 ETEB10AAB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Canal portamecanismes en alumini aïllat interiorment en PVC, dimensions 130x55 mm, amb part proporcional de
separadors, accessoris i fixacions. Completament instal·lat. (Color segons disseny arquitectura). Marca/model: SIMON
CANALIZACION o equivalent

14 ERBC10HA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 55,000 55,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 55,000
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TOTAL AMIDAMENT 55,000

ut Caixa portamecanismes encastable, construïda en PVC, per allotjar 6 mecanismes, amb adaptadors per a entrada de tubs,
tapa, accessoris i fixacions. Completament instal·lada. (Color segons disseny arquitectura). Marca/model: SIMON
CONNECT CIMA PRO o equivalent .

15 ERCB40CA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P.BAIXA 83,000 83,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 83,000

TOTAL AMIDAMENT 83,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 03
LLUMENERESTITOL 4 0F

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Aparell autònom encastat per il·luminació d'emergència i senyalització LED, 230 V, 200 lm, autonomia mínim 2 h, cos
rectangular amb carcassa i difusor de policarbonat, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de desconnexió i reactivació
mitjançant telecomandament. Completament instal·lat. Marca/model: DAISALUX HYDRA LD 2N5.

1 EUMA11AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 72,000 72,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 72,000

TOTAL AMIDAMENT 72,000

ut Aparell autònom estanc tipus protecció IP.65 per il·luminació d'emergència i senyalització, fluorescent, 230 V, 6 W, 305 lm,
autonomia mínim 2 h, amb difusor i rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de desconnexió i reactivació mitjançant
telecomandament. Completament instal·lat. Marca/model: ZEMPER/FDM-6312-C2+APE-065

2 EUMI10AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 P. PRIMERA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ud Luminaria tipo pantalla empotrable con cuerpo en chapa de acero en blanco y difusor parabólico de aluminio especular,
incluso accesorios y equipo/s electrónico/s de alta frecuencia y tubo/s T.16 de 3x14 W.(Temperatura de color según
arquitectura). Completamente instalada. Marca/modelo: Pantalla PHILIPS TBS460 C8 o equivalente , Reactancia PHILIPS
/ HF-P o equivalente

3 EUBA30HAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 148,000 148,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 148,000

TOTAL AMIDAMENT 148,000
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ud Luminaria tipo pantalla empotrable con cuerpo en chapa de acero en blanco y difusor parabólico de aluminio especular,
incluso accesorios y equipo/s electrónico/s de regulables 1-10V, sensor y controlador de nivel lumínico y tubo/s T.16 de
3x14 W.(Temperatura de color según arquitectura). Completamente instalada. Marca/modelo: Pantalla PHILIPS TBS460
C8 o equivalente , Reactancia PHILIPS / HF-R + LUXSENSE o equivalente

4 EUBA30HAA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 28,000 28,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

ut Llumenera empotrable tipus downlight per a LED de 15w . Completament installada. M/M : SIMON LED / 706.21 NWWIDE
FLOOD

5 EXLLUM15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 38,000 38,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

ml Llumenera tipus tira contínua led sostre alt fluxe de 13W/ml amb perfil d'alumini i difusor opal, inclou, perfilería de superfície
amb tapa d'inici i final, difusor opal i clips de muntatge. M/M: SIMON LED 810 LEDFLEX 3200K

6 EXLLUM02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 57,000 57,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 57,000

TOTAL AMIDAMENT 57,000

ut Font de tensió LedStrip 60W/12V per a llumera tipus tira contínua LEDFLEX ALTO FLUJO. M/M: SIMON LED
LedStrip/Flex 60W/12V

7 EXLLUMFA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 14,000 14,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

ut Lluminària tipus pantalla estanca d'execució adossada o suspesa amb cos poliester , reflector d'acer prelacat i difusor de
policarbonat, inclòs accessoris i equip/s electrònic/s d'alta freqüència i tub/s T.26 de 2x58 W (Temperatura de color segons
arquitectura), tipus de protecció IP.66. Completament instal·lada. Marca/model: Pantalla: PHILIPS TCW216o equivalent ,
Reactància: PHILIPS / HF-Po equivalent

8 EUBG21GBA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 P. PRIMERA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
CLIMATITZACIÓTITOL 3 04
PRODUCCIÓTITOL 4 0G

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Sistema de connexió i comptatge per a district heating d'aigua freda i calenta, inclou vàlvules de tall, filtres d'aigua,
comptadors de quilocalories, transmisió de dades i tots els elements necessaris segons necessitats de l'edfici.
Completament instal·lat.

1 EAAA01A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA COBERTA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
CLIMATITZACIÓTITOL 3 04
UNITATS AUTONOMESTITOL 4 0H

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Aparell autònom partit per a la zona de sala de quadre general i SAI , condensat per aire, de les següents característiques:
Unitat interior:
- Potència frigorífica: 4,6 kW
- Cabal d'aire: 200 l/s
Unitat exterior:
- Potència elèctrica consumida: 1,4 kW
- Cabal d'aire: 584 l/s
Marca/model: MITSUBISHI ELECTRIC / PKZ-50VHAL + comandament a distancia o equivalent.
Completament instal·lat, incloent primera càrrega de fluid refrigerant i primera càrrega d'oli incongelable a la temperatura
de treball i comandament a distancia.
Segons fitxes tècniques de projecte.

1 EATC01A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Aparell autònom partit horitzontal per a la zona de sala RACK , condensat per aire, de les següents característiques:
Unitat interior:
- Potència frigorífica: 7,1 kW
- Cabal d'aire: 367 l/s
Unitat exterior:
- Potència elèctrica consumida: 2,1 kW
- Cabal d'aire: 1000 l/s
Marca/model: MITSUBISHI ELECTRIC / PKZ-71VKAL + comandament a distancia o equivalent.
Completament instal·lat, incloent primera càrrega de fluid refrigerant i primera càrrega d'oli incongelable a la temperatura
de treball i comandament a distancia.
Segons fitxes tècniques de projecte.

2 EATC01B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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m Desguassos per a unitats autònoms a base de tub de polipropilè rígid de 16 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant pluvial
més pròxim. Completament instal·lat.

3 EBIE02AAA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 40,000 40,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

ut Bomba de condensats amb sensor i comandament electrònic, per al control i regulació del nivell de condensats en safata
de recollida, per a un cabal de 10 l/h i una pressió disponible de 6 m, inclos recipient de condensats en acer inoxidable.
Completamente instal·lada. Marca/model: SAUERMANN / SI 2750  o equivalent.

4 ECLA01A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Suport metàl·lic, per suspendre aparell autònom de 21 kg. Completament instal·lat.5 EBIA01AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Suport metàl·lic, per suspendre aparell autònom de 67 kg. Completament instal·lat.6 EBIA01AB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lic, tipus doble platina per a aparell autònom de 21 kg. Completament instal·lat.7 EBIB01AA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lic, tipus doble platina per a aparell autònom de 67 kg. Completament instal·lat.8 EBIB01AB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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m Canonada de coure dur estirat, R290 segons UNE-EN-12735.1, de 8 (1/4´´) mm de diàmetre i de 0,8 mm de gruix, amb pp
d'accesoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata i elements de subjecció per a la línia de líquid / aspiració.
Completament instal·lat.

9 EDDA20BAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Canonada de coure dur estirat, R290 segons UNE-EN-12735.1, de 12 (3/8´´) mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp
d'accesoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata i elements de subjecció per a la línia de líquid / aspiració.
Completament instal·lat.

10 EDDA20DBA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 38,000 38,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

m Canonada de coure dur estirat, R290 segons UNE-EN-12735.1, de 15 (1/2´´) mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp
d'accesoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata i elements de subjecció per a la línia de líquid / aspiració.
Completament instal·lat.

11 EDDA20EBA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Canonada de coure dur estirat, R290 segons UNE-EN-12735.1, de 18 (5/8´´) mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp
d'accesoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata i elements de subjecció per a la línia de líquid / aspiració.
Completament instal·lat.

12 EDDA20FBA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 38,000 38,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms de climatització de 12 mm de diàmetre exterior a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent i
reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent.

13 EHBD10DCB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 30,000 30,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms de climatització de 18 mm de diàmetre exterior a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent i
reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent.

14 EHBD10FCB
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 30,000 30,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms climatització en intempèrie de 8 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de gruix o gruix
equivalent, amb barrera de vapor, i reacció al foc BL-S3,d0, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb
silicona, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / ST o equivalent.

15 EHBH10BFA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms climatització en intempèrie de 12 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de gruix o gruix
equivalent, amb barrera de vapor, i reacció al foc BL-S3,d0, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb
silicona, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / ST o equivalent.

16 EHBH10DFA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P 8,000 8,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms climatització en intempèrie de 15 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de gruix o gruix
equivalent, amb barrera de vapor, i reacció al foc BL-S3,d0, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb
silicona, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / ST o equivalent.

17 EHBH10EFA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms climatització en intempèrie de 18 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de gruix o gruix
equivalent, amb barrera de vapor, i reacció al foc BL-S3,d0, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de les juntes amb
silicona, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / ST o equivalent.

18 EHBH10FFA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 8,000 8,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01

Euro
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INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
CLIMATITZACIÓTITOL 3 04
DISTRIBUCIÓ D'AIGUATITOL 4 0I

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 90 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent

1 EDGABBIB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 392,000 392,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 392,000

TOTAL AMIDAMENT 392,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 75 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent

2 EDGABBHB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 72,000 72,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 72,000

TOTAL AMIDAMENT 72,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 63 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent

3 EDGABBGB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 13,000 13,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 50 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent

4 EDGABBFB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 40 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSANo equivalent

5 EDGABBEA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 20,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 32 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent

6 EDGABBDB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 56,000 56,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 56,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 25 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent

7 EDGABBCB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 128,000 128,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 128,000

TOTAL AMIDAMENT 128,000

m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO 15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 20 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent

8 EDGABBBB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 76,000 76,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 76,000

TOTAL AMIDAMENT 76,000

m Aïllament exterior per a canonades climatització de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 20 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

9 EHBDGBA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 36,000 36,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

m Aïllament exterior per a canonades climatització de 25 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 20 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

10 EHBDIBA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 66,000 66,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 66,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

Euro
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m Aïllament exterior per a canonades climatització de 32 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 20 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

11 EHBDKBA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 18,000 18,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m Aïllament exterior per a canonades climatització de 40 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

12 EHBDMDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 16,000 16,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m Aïllament exterior per a canonades climatització de 50 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

13 EHBDPDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Aïllament exterior per a canonades climatització de 64 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

14 EHBDSDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Aïllament exterior per a canonades climatització de 76 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

15 EHBDTDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 9,000 9,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Euro
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m Aïllament exterior per a canonades climatització de 89 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc
BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

16 EHBDUDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 196,000 196,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 196,000

TOTAL AMIDAMENT 196,000

m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua calenta de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE.
Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

17 EHBC10IG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 40,000 40,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua calenta de 25 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE.
Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

18 EHBC10IC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 62,000 62,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 62,000

TOTAL AMIDAMENT 62,000

m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua calenta de 32 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE.
Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

19 EHBC10KC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 38,000 38,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua calenta de 40 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE.
Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

20 EHBC10MD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Euro
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m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua calenta de 64 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE.
Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

21 EHBCSDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 9,000 9,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua calenta de 89 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE.
Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

22 EHBCUDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 196,000 196,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 196,000

TOTAL AMIDAMENT 196,000

ut Vàlvula de bola, per a muntatge entre brides, de 80 mm de diàmetre, PN-10 , amb comandament d'accionament manual
per palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: KITZ/ISOo equivalent

23 EDLADA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Vàlvula d'equilibrat amb brides incorporades, fabricada en ametall , amb preses de pressió i joc d'accessoris, de 80 mm de
diàmetre. Completament instal·lada. Marca/model: TA-STAF o equivalent.

24 EFAB20AB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Vàlvula de regulació de pressió diferencial tipus embridada, fabricada en ametall, amb presa de pressió, dispositiu de
buidat, connexió per al capilar de pressió de referència, de 80 mm de diàmetre. Regulació de pressió entre 20 kPa a 160
kPa. Completament instal·lada. Marca/model: TA-STAP o equivalent.

25 EFAB50AB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Termòmetre vertical o d'esquadra, articulat i graduat de 0° a 100 °C per mesurar la temperatura de líquids. Completament
instal·lat.

26 EFFA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

Euro
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S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb aixeta de buidat i llira, per a pressió de
líquids. Completament  instal·lat.

27 EFIA01A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Purgador automàtic d'aire amb cos de llautó i flotador de polipropilè, amb sortida d'aire lateral, diàmetre de connexió 15
mm, incloent vàlvula de tall i vàlvula de purga manual. Marca/model: SEDICAL / SPIROTOP o equivalent.

28 EDQB20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 8,000 8,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

ut Treballs de connexionat de nova instal·lació a muntants de instal·lació existent, incloent part proporcional d'accessoris de
muntatge i suportació, canonadesm aïllament d'escuma elastomèrica de gruix segons RITE. Incloent comprovació de
cabals. Totalment instal·lat, comprovat i en funcionament.

29 EXCLIM01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
CLIMATITZACIÓTITOL 3 04
ELEMENTS TERMINALS ACTITOL 4 0J

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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ut Unitat tractament d'aire per a la zona de ules AU1 a AU4, amb referència CL01 i CL02, de construcció interiori disposició
horitzontal, execució normal, format per ventilador/s elèctric/s de tipus plug-fan, i motor de velocitat constant, bateria/es
d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, segons classificació UNE-EN 779 amb prefiltre G4 + F6 i
etapa de filtrat F8, i atenuació acústica en impulsió, retorn i extracció mitjançant silenciador/s acoblat/s amb les següents
característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 1500 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 39 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 28 kW
- Cabal ventilador de retorn: 1500 l/s
- Secció de recuperació de calor entàlpic (rendiment mínim 65%)
- Secció de freecooling
- Marca / Model: AIRLAN FMA 060 o equivalent.
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886)
Completament instal·lat segons especificacions tècniques.Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions d'aire,
antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador, llum interior en els mòduls accesibles (amb alçada >1600 mm),
interruptor de tall de corrent del ventilador, cobridor de politges, presa de terra, malla en les oïdes del ventilador, malla en
la boca d'impulsió del ventilador, així com la resta dels elements per complir les directrius de seguretat de màquines
89/392 CEE i les seves modificacions.

1 EBAB06BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Unitat tractament d'aire per a la zona aula AU5 amb referència CL03, de construcció interiori disposició horitzontal,
execució normal, format per ventilador/s elèctric/s de tipus plug-fan, i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub
de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, segons classificació UNE-EN 779 amb prefiltre G4 + F6 i etapa de filtrat
F8, i atenuació acústica en impulsió, retorn i extracció mitjançant silenciador/s acoblat/s amb les següents característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 1583 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 37 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 28 kW
- Cabal ventilador de retorn: 1583 l/s
- Secció de recuperació de calor entàlpic (rendiment mínim 65%)
- Secció de freecooling
- Marca / Model: AIRLAN FMA 060 o equivalent.
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886)
Completament instal·lat segons especificacions tècniques. Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions d'aire,
antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador, llum interior en els mòduls accesibles (amb alçada >1600 mm),
interruptor de tall de corrent del ventilador, cobridor de politges, presa de terra, malla en les oïdes del ventilador, malla en
la boca d'impulsió del ventilador, així com la resta dels elements per complir les directrius de seguretat de màquines
89/392 CEE i les seves modificacions.

2 EBAB06BAB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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ut Unitat tractament d'aire per a la zona aules AU6 i AU7, amb referència CL04 i CL05, de construcció interior i disposició
horitzontal, execució normal, format per ventilador/s elèctric/s de tipus plug-fan, i motor de velocitat constant, bateria/es
d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, segons classificació UNE-EN 779 amb prefiltre G4 + F6 i
etapa de filtrat F8, i atenuació acústica en impulsió i/o retorn mitjançant silenciador/s acoblat/s amb les següents
característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 1350 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 33 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 24 kW
- Cabal ventilador de retorn: 1350 l/s
- Secció de recuperació de calor entàlpic (rendiment mínim 65%)
- Secció de freecooling.
- Marca / Model: AIRLAN FMA 060 o equivalent.
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886)
Completament instal·lat segons especificacions tècniques. Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions d'aire,
antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador, llum interior en els mòduls accesibles (amb alçada >1600 mm),
interruptor de tall de corrent del ventilador, cobridor de politges, presa de terra, malla en les oïdes del ventilador, malla en
la boca d'impulsió del ventilador, així com la resta dels elements per complir les directrius de seguretat de màquines
89/392 CEE i les seves modificacions.

3 EBAB06AC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Unitat tractament d'aire per a aire primari, amb referència CL06, de construcció interior i disposició vertical, execució
normal, format per ventilador/s elèctric/s de tipus plug-fan, i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i
aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, segons classificació UNE-EN 779 amb prefiltre G4 + F6 i etapa de filtrat F8, i
atenuació acústica en impulsió i/o retorn mitjançant silenciador/s acoblat/s amb les següents característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 2000 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 25 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 38 kW
- Cabal ventilador de retorn: 2000 l/s
- Secció de recuperació de calor entàlpic (rendiment mínim 65%)
- Marca / Model: AIRLAN FMA 100 o equivalent.
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886)
Completament instal·lat segons especificacions tècniques. Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions d'aire,
antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador, llum interior en els mòduls accesibles (amb alçada >1600 mm),
interruptor de tall de corrent del ventilador, cobridor de politges, presa de terra, malla en les oïdes del ventilador, malla en
la boca d'impulsió del ventilador, així com la resta dels elements per complir les directrius de seguretat de màquines
89/392 CEE i les seves modificacions.

4 EBAB06AD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 25 mm de diàmetre nominal, amb jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 25 mm de diàmetre.
- 1 Filtre de 50 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 25 mm. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 3 vies de 25 mm de diàmetre, dotada d'actuador proporcional. Marca/model: TAC o equivalent.. A
justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
- 1 vàlvula de seient de 2 vies de 25 mm de diàmetre en el by-pass
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloeto
aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i
vàlvules segons especificacions de la legislación vigente.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

5 EDWB01FFA

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 32 mm de diàmetre nominal, amb jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 32 mm de diàmetre.
- 1 Filtre de 32 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 32 mm. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 3 vies de 32 mm de diàmetre, dotada d'actuador proporcional. Marca/model: TAC o equivalent.. A
justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
- 1 vàlvula de seient de 2 vies de 32 mm de diàmetre en el by-pass
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloeto
aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i
vàlvules segons especificacions de la legislación vigente.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

6 EDWB01DDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 7,000 7,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

ut Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 40 mm de diàmetre nominal, amb jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 40 mm de diàmetre.
- 1 Filtre de 40 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 40 mm. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 3 vies de 40 mm de diàmetre, dotada d'actuador proporcional. Marca/model: TAC o equivalent.. A
justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
- 1 vàlvula de seient de 2 vies de 40 mm de diàmetre en el by-pass
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloeto
aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i
vàlvules segons especificacions de la legislación vigente.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

7 EDWB01EEA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 3,000 3,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Desguassos per a unitats climatitzador a base de tub de polipropilè rígid de 32 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant
pluvial més pròxim. Completament instal·lat.

8 EBIE02ABA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 40,000 40,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Euro
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ut Fan-coil amb referència FC1A, amb ventilador centrífug de tres velocitats, amb fusible de protecció, termostat, 2 bateries
per a refrigeració y calefacció, portafiltres amb filtre segons legislació vigent, de les característiques següents:
- Potència frigorífica sensible: 2,04 kW
- Potència calorífica: 1,69 kW
- Cabal d'aire: 125 l/s (velocitat mitja)
- Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
- Velocitats:1/2/3
Marca/modelo: AIRLAN AERMEC / FCX32POBV o equivalent.
Incloent desguàs de condensats, amb bomba de condensats, canonada de polipropilè, sifó, accessoris i suportació, i
conduït a baixant pluvial més proper. La connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es farà de forma que el pas
d'aigua sigui visible.
Suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics i joc de lones antivibratòries a impulsió i retorn d'aire del
fan-coil.
Les vàlvules, accesorios i unions seran del tipus roscades, embridades o ranurades.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de fred de 15 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar mitjançant
el càlcul d'autoritat del conjunt.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de calor de 15 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar mitjançant
el càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies tot-res per a assegurar un cabal mínim de circulació d'agua que permeti la
suficient refrigeració de la electrobomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent
aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió en canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislació vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a fan-coil i part proporcional de línia des de quadre de
zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs
d'especificacions tècniques.

9 EBGF10AAAAB2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P.BAIXA 3,000 3,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Euro
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ut Fan-coil amb referència FC2A, amb ventilador centrífug de tres velocitats, amb fusible de protecció, termostat, 2 bateries
per a refrigeració y calefacció, portafiltres amb filtre segons legislació vigent, de les característiques següents:
- Potència frigorífica sensible: 3,44 kW
- Potència calorífica: 2,20 kW
- Cabal d'aire: 185 l/s (velocitat mitja)
- Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
- Velocitats:1/2/3
Marca/modelo: AIRLAN AERMEC / FCX42POBV o equivalent.
Incloent desguàs de condensats, amb bomba de condensats, canonada de polipropilè, sifó, accessoris i suportació, i
conduït a baixant pluvial més proper. La connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es farà de forma que el pas
d'aigua sigui visible.
Suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics i joc de lones antivibratòries a impulsió i retorn d'aire del
fan-coil.
Les vàlvules, accesorios i unions seran del tipus roscades, embridades o ranurades.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de fred de 20 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 20 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 20, dotada d'actuador tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar mitjançant
el càlcul d'autoritat del conjunt.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de calor de 15 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar mitjançant
el càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies tot-res per a assegurar un cabal mínim de circulació d'agua que permeti la
suficient refrigeració de la electrobomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent
aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió en canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislació vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a fan-coil i part proporcional de línia des de quadre de
zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs
d'especificacions tècniques.

10 EBGF10BBAAC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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ut Fan-coil amb referència FC4A, amb ventilador centrífug de tres velocitats, amb fusible de protecció, termostat, 2 bateries
per a refrigeració y calefacció, portafiltres amb filtre segons legislació vigent, de les característiques següents:
- Potència frigorífica sensible: 15,5 kW
- Potència calorífica: 18,2 kW
- Cabal d'aire: 630 l/s (velocitat mitja)
- Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
- Velocitats:1/2/3
Marca/modelo: AIRLAN AERMEC / TA24H6 o equivalent.
Incloent desguàs de condensats, amb bomba de condensats, canonada de polipropilè, sifó, accessoris i suportació, i
conduït a baixant pluvial més proper. La connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es farà de forma que el pas
d'aigua sigui visible.
Suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics i joc de lones antivibratòries a impulsió i retorn d'aire del
fan-coil.
Les vàlvules, accesorios i unions seran del tipus roscades, embridades o ranurades.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de fred de 25 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 25 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 25 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 25 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 25, dotada d'actuador tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar mitjançant
el càlcul d'autoritat del conjunt.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de calor de 15 mm de diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 20 mm de diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 20, dotada d'actuador tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar mitjançant
el càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies tot-res per a assegurar un cabal mínim de circulació d'agua que permeti la
suficient refrigeració de la electrobomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent
aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió en canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislació vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a fan-coil i part proporcional de línia des de quadre de
zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs
d'especificacions tècniques.

11 EBGF10CCAAB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lic, tipus doble platina per a fan-coil de 34 kg. Completament instal·lat.12 EBIB01FA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Desguassos per a unitats fan-coil a base de tub de polipropilè rígid de 16 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant pluvial
més pròxim. Completament instal·lat.

13 EBIE02AAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 25,000 25,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Euro
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PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
CLIMATITZACIÓTITOL 3 04
DISTRIBUCIÓ D'AIRETITOL 4 0K

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Caixa de ventilació formada per ventilador plug-fan, caixa insonoritzada amb porta de registre, amb comporta de
sobrepressió i potenciòmetre per ajust de cabal, incloent suportació i fixació, lones antivibratòries en impulsió i retorn,
conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 495 l/s
- Pressió estàtica disponible: 300 Pa
- Potència motor: 0,57 kW
- Pes: 62 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CVAT/4-3800/355 + RMT-2.5 + PER355CN o equivalent.
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a ventiladori part proporcional de línia des de quadre de
zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent. 
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.

1 EBBA01AABA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P.  PRIMERA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m² Conducte rectangular autportant basat en el Sistema CLIMAVER METAL, construït amb panell de fibra de vidre d'alta
densitat de 25 mm d'espesor amb la cara exterior recoberta d'una pel·licula d'alumini i amb un teixit de fils de vidre negre
per l'interior de gran absorció acústica i resistència mecànica tipus CLIMAVER NETO o equivalent, amb incorporació de
perfils tipus Perfiver ´´L´´ enrigidor d'alumini en aristes longitudinals del conducte i perfils tipus Perfiver ´´H´´ en registres,
amb p.p. d'accessoris, suports i obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097.

2 EBJB21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1.600,000 1.600,000

C#*D#*E#*F#2 P. PRIMERA 450,000 450,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 2.050,000

TOTAL AMIDAMENT 2.050,000

m Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 125 mm de diàmetre, construït amb manta de fibra de vidre de 40 mm de
gruix, ànima d'acer en espiral i recobriment en llàmina d'alumini reformat, amb p.p. d'accessoris i suports. Completament
instal·lat.

3 EBKB20B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 55,000 55,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

m Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 160 mm de diàmetre, construït amb manta de fibra de vidre de 40 mm de
gruix, ànima d'acer en espiral i recobriment en llàmina d'alumini reformat, amb p.p. d'accessoris i suports. Completament
instal·lat.

4 EBKB20C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 54,000 54,000

Euro
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S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 54,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

m Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 200 mm de diàmetre, construït amb manta de fibra de vidre de 40 mm de
gruix, ànima d'acer en espiral i recobriment en llàmina d'alumini reformat, amb p.p. d'accessoris i suports. Completament
instal·lat.

5 EBKB20E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 135,000 135,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 135,000

TOTAL AMIDAMENT 135,000

m Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 250 mm de diàmetre, construït amb manta de fibra de vidre de 40 mm de
gruix, ànima d'acer en espiral i recobriment en llàmina d'alumini reformat, amb p.p. d'accessoris i suports. Completament
instal·lat.

6 EBKB20F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 120,000 120,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

ut Difusor d'impulsió de tipus rotacional, construït en alumini i de 500 mm de tamany, amb plenum de connexió, regulació de
cabal i punt de medició, acabat pintat , amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX
VDW-Q-Z-H-MN/500x24 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

7 EBLD01DA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 4,000 4,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Difusor d'impulsió de tipus rotacional, construït en alumini i de 600 mm de tamany, amb plenum de connexió, regulació de
cabal i punt de medició, acabat pintat , amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX
VDW-Q-Z-H-MN/600x24 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

8 EBLD01EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 27,000 27,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

ut Difusor d'impulsió de tipus rotacional, construït en alumini i de 600 mm de tamany, amb plenum de connexió, regulació de
cabal i punt de medició, acabat pintat , amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX
VDW-Q-Z-H-MN/600x48 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

9 EBLD01EB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 24,000 24,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 24,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

ut Difusor lineal de impulsió amb referència DL01, construït en alumini, de 1 víes i 1050 mm de longitut, amb plenum de
connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, acabat lacat, per a volum constant, amb tots els seus elements de
fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX / VSD35S-1-AK-M/1050 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte.

10 EBLC1AADBAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 60,000 60,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

ut Reixa de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb referència RI01 / RR01 / RE01 / RD01, construïda en alumini, de
225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals ajustables individualment, rectificador d'aire, regulació de cabal i premarc,
acabat lacat/pintat/anoditzat , amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX /
AT-AG/225x125 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte.

11 EBNB10A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 40,000 40,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

ut Reixa de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb referència RI02 / RR02 / RE02 / RD02, construïda en alumini, de
525 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals ajustables individualment, rectificador d'aire, regulació de cabal i premarc,
acabat lacat/pintat/anoditzat , amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX /
AT-AG/525x125 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte.

12 EBNB10B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 16,000 16,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

ut Reixa de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb referència RI03 / RR03 / RE03 / RD03, construïda en alumini, de
825 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals ajustables individualment, rectificador d'aire, regulació de cabal i premarc,
acabat lacat/pintat/anoditzat , amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX /
AT-AG/825x125 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte.

13 EBNB10C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 9,000 9,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

ut Reixa de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb referència RI04 / RR04 / RE04 / RD04, construïda en alumini, de
1225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals ajustables individualment, rectificador d'aire, regulació de cabal i premarc,
acabat lacat/pintat/anoditzat , amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX /
AT-AG/1225x125 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte.

14 EBNB10D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Reixa per a presa o descàrrega d'aire exterior con referencia RA01, construïda en alumini, de 2000 x 1000 mm amb malla
metàl·lica, amb perfil antipluja, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX /
AWG/2000x1000 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte.

15 EBNC01A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Adaptació de les reixes lineals per a ajustar-les a l'amplada de cadascun dels espais a climatitzar. Inclou totes les
embocadures necessàries a conductes de impulsió, retorn i extracció, així com peces especials per a formació de reixes
de gran amplada i angles de finalització de reixa. Completament instal•lat.

16 EXCLIM21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Regulador de cabal CV13 de 160 mm de diàmetre, amb actuador elèctric a 24 V amb tancament total, amb totos els seus
elements de fixació. Completament instal·lat.  Marca/modelo: TROX TVR-160/00/LL5 + D o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

17 EBQB01DA3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 18,000 18,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

ut Regulador de cabal CV16 de 315 mm de diàmetre, amb actuador elèctric a 24 V amb tancament total, amb totos els seus
elements de fixació. Completament instal·lat.  Marca/modelo: TROX TVR-315/00/LL5 + D o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

18 EBQB01GA3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 8,000 8,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

ut Regulador de cabal CV17 de 400 mm de diàmetre, amb actuador elèctric a 24 V amb tancament total, amb totos els seus
elements de fixació. Completament instal·lat.  Marca/modelo: TROX TVR-400/00/LL5 +D o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

19 EBQB01HA3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 6,000 6,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
CLIMATITZACIÓTITOL 3 04
CONTROL I GESTIOTITOL 4 0L

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 2.2 kW amb regulació de tensió de 0 % al 100 % i senyal d'entrada d'ajust
de freqüència 0 a 10 V i 4 a 20 mA, amb temps d'acceleració i deceleració ajustable, incloses proteccions sobretensió,
tallacircuit, fallada a terra, microtall, sobrecàrrega a l'arrencada i termoelectrònica i sobreescalfament, amb entrada-sortida
bus de comunicació, de construcció IP54 amb filtre d'harmònics incorporat. Complint UNE-EN 61000-3-12 i IEC-61800-3.
Completament instal·lat. Marca/model: ABB / ACH550-01-05A4-4 o equivalent.

1 ESEA10B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 3 kW amb regulació de tensió de 0 % al 100 % i senyal d'entrada d'ajust
de freqüència 0 a 10 V i 4 a 20 mA, amb temps d'acceleració i deceleració ajustable, incloses proteccions sobretensió,
tallacircuit, fallada a terra, microtall, sobrecàrrega a l'arrencada i termoelectrònica i sobreescalfament, amb entrada-sortida
bus de comunicació, de construcció IP54 amb filtre d'harmònics incorporat. Complint UNE-EN 61000-3-12 i IEC-61800-3.
Completament instal·lat. Marca/model: ABB / ACH550-01-06A9-4 o equivalent.

2 ESEA10C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 4 kW amb regulació de tensió de 0 % al 100 % i senyal d'entrada d'ajust
de freqüència 0 a 10 V i 4 a 20 mA, amb temps d'acceleració i deceleració ajustable, incloses proteccions sobretensió,
tallacircuit, fallada a terra, microtall, sobrecàrrega a l'arrencada i termoelectrònica i sobreescalfament, amb entrada-sortida
bus de comunicació, de construcció IP54 amb filtre d'harmònics incorporat. Complint UNE-EN 61000-3-12 i IEC-61800-3.
Completament instal·lat. Marca/model: ABB / ACH550-01-08A8-4 o equivalent.

3 ESEA10D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut Sonda combinada de temperatura i humitat relativa, per ambient exterior, amb un rang de mida de -40 i +80 °C de
temperatura i entre +10 i +90 % d'humitat relativa, amb sortida analògica entre 0-10 V. Completament instal·lada.
Marca/model: TAC o equivalent.

4 EFDB10A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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ut Sonda de temperatura d'immersió per a líquids, amb un rang d'amidament entre -30 i +130 °C, amb sortida analògica entre
0-10 V. Completament instal·lada. Marca/model: TAC o equivalent.

5 EFDA40A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Interruptor de flux per a líquids, format per llengüeta d'acer inoxidable, amb sortida digital (contactes lliures de tensió).
Completament instal·lat. Marca/model: TAC o equivalent.

6 EFKA01A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Sonda de pressió diferencial per a canonades d'aigua, amb un rang de mida entre 0 i 5 bar, amb sortida analògica entre 0 i
10 V. Completament instal·lada. Marca/model: TAC o equivalent.

7 EFGA10B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Actuador tot-res per a comportes d'aire, amb senyal de control a 0-10 V alimentat a 24 V. Completament instal·lat.
Marca/model: BELIMO o equivalent.

8 EFCA10A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Interruptor fi carrera per a actuadors elèctrics de comporta . Completament instal·lat. Marca/model: TAC o equivalent.9 EFQE10A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

ut Interruptor fi carrera per a actuadors elèctrics de vàlvula . Completament instal·lat. Marca/model: TAC o equivalent.10 EFQE10B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 24,000 24,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000
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ut Presostat diferencial per a conductes d'aire, amb una pressió màxima de funcionament de 20 mbar, amb sortida digital
(contacte lliure de tensió). Completament instal·lat. Marca/model: TAC o equivalent.

11 EFHA01A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 18,000 18,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

ut Sonda de temperatura per a conductes d'aire, amb un rang d'amidament entre -30 i +130 °C, amb sortida analògica entre
0-10 V i longitud de beina segons Especificacions Tècniques. Completament instal·lada. Marca/model: TAC o equivalent.

12 EFDA20A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 24,000 24,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

ut Sonda d'humitat relativa d'aire en conductes, amb un rang de mida entre 10 i 90 %, amb sortida analògica entre 0-10 V.
Completament instal·lada. Marca/model: TAC o equivalent.

13 EFDC01A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

ut Sonda de temperatura per ambient interior, amb un rang d'amidament entre -40 i +130 °C, amb sortida analògica entre
0-10 V. Completament  instal·lada. Marca/model: TAC o equivalent.

14 EFDA01A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Sonda deCO2 per instal·lació en conductes, amb un rang d'amidament entre 200 ppm i 1000ppm, amb sortida analògica
entre 0-10 V. Completament  instal·lada. Marca/model: TAC o equivalent.

15 EFDJ01A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut Regulador amb sonda de temperatura ambient incorporada per a fan-coils a 4 tubs, per a muntatge mural, amb variació de
± 3 °C sobre punt de consigna, interruptor marxa/aturada i tres velocitats, amb senyals d'entrada i sortida a 0-10 V i
alimentació a 24 V. Completament instal·lat. Marca/model: TAC

16 EFEA241

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
COMUNICACIONSTITOL 3 05
INFRASTRUCTURESTITOL 4 0M

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 100x75x0,8 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part proporcional de separadors, unions, accessoris i suports.
Completament instal·lada.

1 ERBA12D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 80,000 80,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 300x75x1,2 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part proporcional de separadors, unions, accessoris i suports.
Completament instal·lada.

2 ERBA12J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. SOTERRANI 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 P. BAIXA 40,000 40,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

m Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km,
per a posada a terra de safata metàl·lica i incloent part proporcional de tirantets de connexió i brides d'acer galvanitzat en
calent. Completament instal·lat.

3 EQFA40AC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. SOTERRANI 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 P. BAIXA 120,000 120,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 135,000

TOTAL AMIDAMENT 135,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
COMUNICACIONSTITOL 3 05
MEGAFONIATITOL 4 0N

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Altaveu de 6 W certificat EN54-24, de fals sostre i 6 ´´, amb reixa embellidora i transformador de 100 V, amb selecció de
potència de 1,5-3-6 W, cúpula ingnífuga, accessoris i connectors. Completament instal·lat. Marca/model: CONNECTIA o
equivalent

1 EVAB10DFAB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 30,000 30,000
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S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

ut Targeta final de línia d'altaveus per supervisió de tall a través de detecció de to pilot de 20 kHz, incloent caixa de muntatge
a paret. Completament instal·lada. Marca/model: CONNECTIA (unitat) o equivalent

2 EXMEG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 PLANTA BAIXA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 PLANTA SEGONA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 PLANTA TERCERA 1,000 1,000

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut Regulador de volum de 4-8-16-32 W per a línia de 100 V, d'execució encastada amb connexió per a preferència d'avisos,
inclús caixa d'encastar, accessoris i connectors. Completament instal·lat. Marca/model: SIMONo equivalent

3 EVAC10BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 PLANTA SEGONA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 PLANTA TERCERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 PLANTA QUARTA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G4)5 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Punt de connexió d'altaveu amb línia doble incloent conductor de coure flexible de 2x1,5 mm2 apantallat amb aïllant
polietilè lliure d'halògens, doble pantalla d'alumini poliester 100% amb fil de drenatge de coure estanyat de 7x0,2 mm2,
coberta FRLSZH i resistent al foc , incloent tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i
tub flexible encastat en baixants i caixa, des de central a punt. Completament instal·lat. Marca/model: PERCON/AL-215
FIRE o equivalent

4 ERHB20EA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 30,000 30,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

ut Punt de connexió de targeta final de línia amb conductor de coure flexible de 2x1,5 mm2 apantallat amb aïllant polietilè
lliure d'halògens, doble pantalla d'alumini poliester 100% amb fil de drenatge de coure estanyat de 7x0,2 mm2, coberta
FRLSZH i resistent al foc , incloent tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub
flexible encastat en baixants i caixa, des de central a punt. Completament instal·lat. Marca/model: CONNECTIA o
equivalent

5 ERHB20EA11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA SOTERRANI 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 PLANTA BAIXA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 PLANTA SEGONA 1,000 1,000
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C#*D#*E#*F#5 PLANTA TERCERA 1,000 1,000

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut Micròfon de sobretaula per a selecció de fins a 6 zones amb connexió a rack de megafonia, inclús accessoris i connectors.
Completament instal·lat. Marca/model: CONNECTIA o equivalent

6 EVAD20B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Punt de connexió estació de trucada amb cable de 4 parells de coure UTP CAT6 LSHF , incloent tub de plàstic lliure
d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de central de
megafonia a punt. Completament instal·lat.

7 ERHB20AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Central de megafonia de 1 canal (avisos) per 6 zones, segons EN54-24 i EN60849, que es compon de controlador
preamplificador del sistema amb capacitat de 6 zones amb 1 micròfon de emergència de spbretaula, 6 etapes de potència
de 120 W amb sortides 100 V, 1 armari mural de 600 x 600 mm amb porta, laterals, tapes verticals, guies verticals,
regleter amb 8 bases Schuko, unitat de ventilació, conjunt de fixació, per bastidor rack de 19'' i 12 U, completament muntat,
cablejat, etiquetat i comprovat, incloent accessoris. Completament instal·lat

8 EXSON01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Alimentació a central de megafonia incloent cables i canalització a receptor des de quadre de zona.
Característiques:
Línia des de quadre: Cable resistent al foc segons UNE-EN 50.200 o UNE-EN 50.362, tub de material aïllant flexible / rígid
no propagador de la flama i d'acord amb la UNE-EN 50.086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21.
Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades i pp de safata de varetes d'acer zincat
bicromatat, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2, accessoris i suportacions.
Configuració del cable: SEGONS QUADRE ELÈCTRIC
Completament instal·lat.

9 ERJK90AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
COMUNICACIONSTITOL 3 05

Euro
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SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURATTITOL 4 0O

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Presa simple de veu/dades d'execució encastada/superfície composta per un connector femella tipus RJ45 sense pantalla
categoria 7, caixa aïllant, suport, frontal i marc embellidor segons la sèrie de mecanismes elèctrics, amb connexió per
desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la designació corresponent de la norma internacional ISO/IEC 11801, inclosos
accessoris i connectors. Completament instal·lat. Marca/model: DATWYLER o equivalent

1 EVLD10ABB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 103,000 103,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 103,000

TOTAL AMIDAMENT 103,000

ut Presa doble de veu/dades d'execució encastada/superfície composta per dos connectors femella tipus RJ45 sense
pantalla categoria 7 caixa aïllant, suport, frontal i marc embellidor segons la sèrie de mecanismes elèctrics, amb connexió
per desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la designació corresponent de la norma internacional ISO/IEC 11801, inclosos
accessoris i connectors. Completament instal·lada. Marca/model: DATWYLER o equivalent

2 EVLD20ABB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 6,000 6,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats FTP, de categoria 6 segons norma ISO/IEC 11801 2a
edició, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des
de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Completament instal·lat. Marca/model: DATWYLER
o equivalent

3 ERHG20CA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P BAIXA 115,000 115,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 115,000

TOTAL AMIDAMENT 115,000

ut Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la
classe de l'enllaç i categoría dels seus components

4 EVLD50

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 115,000 115,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 115,000

TOTAL AMIDAMENT 115,000

ut Distribuïdor del sistema de cablejat estructurat per un total de 115 punts RJ45, compost de armari de peu de 800 x 800 mm
amb porta, laterals, tapes verticals, guies verticals, entrada de cables, regleter amb 8 bases Schuko, unitat de ventilació,
conjunt de fixació i rodes giratòries, per bastidor rack de 19'' i 24 U, Marca/Model: RITTAL TE7000, amb 1 plafó distribuïdor
telescòpic per 50 RJ45 UTP CAT3 i 1 UA, 6 plafons distribuïdors per 24 preses RJ45 UTP, Marca/Model: DATWYLER, 312
mòduls RJ-45 UTP CAT 6, Marca/Model: DATWYLER, plafons guia de cables horitzontal, 115 cordons de patch de 1 m,
RJ45-RJ45 UTP CAT 6, Marca/model: DATWYLER, o equivalents, completament muntat, cablejat, etiquetat i instal·lat

5 EXSCE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000

Euro
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S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Alimentació a armari distribuidor rack incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de
zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord
amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de
coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

6 ERJK75AE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
COMUNICACIONSTITOL 3 05
SISTEMA DE GESTIÓ D'INSTAL·LACIONSTITOL 4 0P

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Subestació 1 del sistema de gestió composta pels controladors necessaris per configurar:
- 25 entrades analògiques
- 42 entrades digitals
- 23 sortides analògiques
- 43 sortides digitals
i regletera de bornes per a 133 senyals de control, incloent font d'alimentació elèctrica a 24/230 V CA sota SAI i bateries i
capacitat d'ampliació del 20 %, incloent tots els relès, connectors i accessoris necessaris. Completament instal·lada.
Marca/model: SCHNEIDER/XENTA 400 o equivalent

1 EGDA10B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta sotacoberta 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Armari metàl·lic de fixació mural per a subestació 1, amb clau de tanca i tapes per entrada/sortida de cables, de 600x400
mm d'alt x ample i 320 mm de profunditat, amb capacitat per albergar els controladors necesaris per 51 senyals de control
més un 20 % per a possibles ampliacions, inclús les safates de PVC, connectors i accesoris necessaris. Completament
instal·lat.

2 EGGA20BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PAVELLÓ 1 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Regulador per gestió centralitzada sobre fan-coil i climatitzadors compactes a 4 tubs, LonMark FT/TP-10, control de 3
velocitats, per muntatge a paret. Incloent accesoris i connectors. Completament instal·lat. Marca/model:
SCHNEIDER/XENTA 121-F/230 o equivalent

3 EXGEN01
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Envolvent plàstic amb carril DIN i tapa, per muntatge superfície, de dimensions 160x155x65 mm (alt x ample x fons).
Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER/OPAL 13398 o equivalent

4 EXGEN06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Unitat ambient amb sonda de temperatura, ajust de consigna i ajust de velocitats. Completament instal·lat. Marca/model:
SCHNEIDER/STR 106 o equivalent

5 EXGEN02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Router LON/IP bidireccional amb 1 canal FT-10, d'acord a ANSI 709 i EIA-852. Configuració via web o RS-232. Per
muntatge sobre carril DIN. Inclou terminació per bus FT-10. Completament instal·lat. Marca/model:
LOYTEC/LIP-3ECTB+TERMINACIÓN o equivalent

6 EXGEN03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta sotacoberta 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Armari metàl·lic de fixació mural per controlador, transformador 40 VA, regletes per 30 punts, magnetotèrmic C60NC I 2A i
K60NC II 10A, base Schuko, amb clau de tanca i tapes per entrada/sortida de cables, de 600x400 mm d'alt x ample i 150
mm de fondària, incloent connectors i accesoris. Completament instal·lat. Marca/model: HIMEL/CRN64/150 o equivalent

7 EGGA20A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta sotacoberta 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Pantalla tàctil multifunció color de 5'', amb comunicación IP-852 i TP-10, amb pàgines gràfiques, incloent alimentador, marc
i caixa de empotrar. Completament instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER/L-VIS 5'' o equivalent

8 EGDA10B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta sotacoberta 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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ut Punt de connexió regulador de fan-coil amb cable 1x2x0,8 mm trenat , incloent tub de plàstic lliure d'halògens i baixa
emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de bus FT-10 a punt. Completament
instal·lat.

9 ERHB20EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Punt de connexió unitat ambient amb cable de 4 parells trenats UTP CAT6 , incloent tub de plàstic lliure d'halògens i baixa
emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de regulador de fan-coil a punt.
Completament instal·lat.

10 ERHB20EC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Alimentació a subestació incloent cables i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord
amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de
coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

11 ERJK75AF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Alimentació a router IP incloent cables i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord
amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de
coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

12 ERJK75AI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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ut Alimentació a regulador de fan-coil/climatitzador compacte incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de
línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord
amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de
coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

13 ERJK75AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Alimentació a pantalla tàctil incloent cables i canalització a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord
amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de
coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

14 ERJK75AJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de gestió tècnica compost per 63 punts a SCADA existent i
pantalla tàctil, incloent programació específica, proves i demostracions per al seu perfecte funcionament. Completament
instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER/VISTA o equivalent

15 EGHB11B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de gestió de fan-coils i climatitzadors compactes compost per 28
punts a SCADA existent i pantalla tàctil, incloent programació específica, proves i demostracions per al seu perfecte
funcionament. Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER/VISTA o equivalent

16 EGHB11B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Gràfic tipus esquema en color amb un mínim de 20 punts actius. Completament instal·lat.17 EGHA10A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
COMUNICACIONSTITOL 3 05
AUDIOVISUALS AULESTITOL 4 0Q

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Sistema integral de audiovisuals de les aules incloent:
- Sistema de video format per placa de video amb a canal per ordinador VGA/HDMI, i canal lliure VGA/HDMI i entrada de
vídeo RCA/BNC.
- Sistema de audio amb 4 cnals amb selector de volum e interruptor de tall, incorpora amplificador i sistema de bloqueig
amb senyal extern de megafonia.
- Altaveus d'alta fidelitat superiors o iguals a 20 kHz.
- Pantalla manual per projectar de mides mínimes 3x2 metres. Projector a subministrar pel servei docent.
Inclou tots els connexionats entre els diferents elements del sistema. Completament instal·lat.

1 ESP001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 7,000 7,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
PROTECCIÓ CONTRAINCEDISTITOL 3 06
XARXA DE BIE'STITOL 4 0R

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canonada d'acer negre amb soldadura, segons UNE-EN 10255 sèrie mitjana M, de 32 mm de diàmetre nominal, amb pp
d'unions soldades i accessoris roscats / amb brides i elements de subjecció. Completament instal·lada.

1 EDBB10D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 71,000 71,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 71,000

TOTAL AMIDAMENT 71,000

m Canonada d'acer negre amb soldadura, segons UNE-EN 10255 sèrie mitjana M, de 50 mm de diàmetre nominal, amb pp
d'unions soldades i accessoris roscats / amb brides i elements de subjecció. Completament instal·lada.

2 EDBB10F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 25,000 25,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Pintat de canonades d'acer negre e l'esmalt sintètic, amb dues capes d'impregnació antioxidant i dues capes d'acabat per
a tubs entre 10 i 50 mm de diàmetre.

3 EZEA10AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 96,000 96,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 96,000

TOTAL AMIDAMENT 96,000

ut Boca d'incendis equipada (BIE) diàmetre 25 mm (s/(UNE-EN 671-1:2001) muntada i connectada, composta per: 20 m de
mànega semirígida de diàmetre 25 mm (UNE-EN 694:2001) amb cos de cautxú sintètic i interior de fibres multifilament de
poliester i trama monofilament de material sintètic semirígid (pressió de ruptura 80 bar), debanadora de xapa per muntar en
armari amb suport pivotant i entrada per canonada rígida, llança d'aigua multiefecte amb cos de policarbonat, vàlvula de
pas roscada de DN 25 homologada, manòmetre de glicerina graduat de 0 a 16 bar amb lira i clau de pas i accessoris.
Completament instal·lada. Marca/model: GRUPO DE INCENDIOS / BASPLUS525 o equivalent

4 EMEB11B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 2,000 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Boca d'incendis equipada (BIE) diàmetre 25 mm (s/UNE-EN 671-1:2001) muntada i connectada, composta per: armari
metàl·lic per muntar adossat ,amb porta de vidre / inox, frontisses, tancament i tirador, de dimensions 750x60x245 mm, 20
m de mànega semirígida de diàmetre 25 mm (UNE-EN 694:2001) amb cos de cautxú sintètic i interior de fibres
multifilament de poliester i trama monofilament de material sintètic semirígid (pressió de ruptura 80 bar), devanadera de
xapa per a muntar en armari amb suport pivotant, llança d'aigua multiefecte amb cos de policarbonat, vàlvula de pas amb
enllaç de DN 25 homologada, manòmetre de glicerina graduat de 0 a 16 bar amb llira i clau de pas i accessoris.
Completament instal·lada. Marca/model: GRUPO DE INCENDIOS / BOXFIRE o equivalent

5 EMEB20ACA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis, senyal nº segons UNE 23033, per a senyalització de BIE , de
dimensions 297x148 mm, fabricada en alumini . Completament instal·lada.

6 E1LA20BBA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 3,000 3,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Dilatador d'acer inoxidable per a connexió mitjançant brides, de 32 mm de diàmetre, PN-16 , amb accessoris.
Completament instal·lat. Marca/model: - o equivalent

7 EDMB20EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Dilatador d'acer inoxidable per a connexió mitjançant brides, de 50 mm de diàmetre, PN-16 , amb accessoris.
Completament instal·lat. Marca/model: - o equivalent

8 EDMB20GA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

Euro
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S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
PROTECCIÓ CONTRAINCEDISTITOL 3 06
EXTINTORSTITOL 4 0S

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Extintor portàtil manual homologat segons EN 3 de pols seca ABC d'eficàcia 21A-113B i 6 kg de capacitat, amb pressió
incorporada, manòmetre, dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent extintor i broquet amb mànega direccional, incloent
suports. Completament instal·lat. Marca/model: GRUPO DE INCENDIOS / PI6 o equivalent

1 EMHA20AAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 8,000 8,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

ut Extintor portàtil manual homologat segons EN 3 d'anhídrid carbònic, d'eficàcia 89B i 5 kg de capacitat amb dispositiu
d'interrupció de sortida de l'agent extintor i mànega amb broquet difusor, incloent suports. Completament instal·lat.
Marca/model: GRUPO DE INCENDIOS / BILI5 o equivalent

2 EMHC10CBA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 4,000 4,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut Extintor sobre carro d'anhídrid carbònic, de 10 kg de capacitat, amb dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent extintor i
mànega amb llança difusora. Completament instal·lat. Marca/model: GRUPO DE INCENDIOS / BILI10 o equivalent

3 EMIC10AA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis, senyal nº segons UNE 23033, per a senyalització de extintor CO2 ,
de dimensions 297x148 mm, fabricada en alumini . Completament instal·lada.

4 E1LA20BBC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut Placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis, senyal nº 0 segons UNE 23033, per a senyalització de extintor , de
dimensions 297x148 mm, fabricada en alumini . Completament instal·lada.

5 E1LA20BBD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 8,000 8,000

Euro
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S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
PROTECCIÓ PATRIMONIALTITOL 3 07
DETECCIÓ AUTOMÀTICA D'INCENDISTITOL 4 0T

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Central de detecció d'incendis analògica amb capacitat per 2 llaços ampliable a 8 multiprogramable i amb adaptació
individualitzada de cada sensor al medi ambient. Equipada des de 2 fins a 8 llaços de detecció amb capacitat fins a 512
detectors. Pantalla LCS, teclat de membrana amb tecles de funció i control, roda giratòria amb selector de menús i
funcions i clau d'accés. IP40. Dimensions 575x425x130. EN54 2 i 4. Marca/Model : TAC/PELCO FX o equivalent.

 Inclou: 
- Cabina bàsica FX-2 amb espai per 2 bateries de 12V 17Ah i 5 allotjaments lliures per tarjetes.
- Placa base amb port RS232 (FX-MC)
- Font d'alimentació 4,5A (FX-PSB)
- 3 Tarjetes de llaços analògics i hardware necessari, amb dues sortides de 24 Vcc 500 mA. Marca/model: TAC/ PELCO
FX-SLC
- Display zona FX_NET model FX-LB 32
- 2 ud Batería 12B-17Ah (Batería de plom àcid sense manteniment YUASA model YNP17-12I
- TAC Visita 5.1 OPC Client
- Servidor OPC 1.2 per a l'integració de detecció d'incendis a l'escada vista 5.0. model OPC
- Pasarel·la RS232/485 a TCP/IP: terminal servidor NPORT 5150
- Pannell repetidor FMPX ES model FMPX
- PC de control per a seguretat HP-8300 SFF - core i5-3470+RAM 4 Gb + HD500 Gb amb monitor HP 19'' + teclat i mouse
- Instal·lació de TAC work station

Totalment instal·lat i provat.

1 EMDA11A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Mòdul d'enviament SMS incloent:
- Part electrònica XEnta 301/N/P V3
- Base Xenta 280/300
- HERMES: mòdul d'enviament de SMS
- Quadre de control tipus CRN, compost de transformador 220/24 Va, elements de protecció, schucko i bonrs de connexió,
totalment cablejat a cada born. Elements muntats i amb cablejat intern de bus de comunicacions i d'alimentació elèctrica
d'elements interiors al quadre així com bornes de connexió per a cablejat exterior de mòsuls. 
Totalment muntat, connexiont, programat i posat en funcionament.

2 EMDA11B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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u Control d'incendis del sistema de detecció que inclou:
- Programació i posada en funcionament de la centraleta
- Integració TAC VISTA I PLÀNOLS
- Comprovació de punts SCADA
- Instal·lació de Server OPC i Client OPC

3 CDST1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Detector òptic de fums analògic intel·ligent de perfil extrapla. Direccionament senzill mitjançant interruptors giratoris.
Funcions lògiques programables des de la central d'incendis. Fabricat en ABS piroretardant. Equipat amb doble led tricolor
(verd, groc i vermell) que permet veure l'estat del detector. Incorpora micro interruptor activable mitjançant iman per a
realitzar test de funcionament local. Fàcilment desmuntable per la seva neteja. Inclòs sócol detector de muntatge en fals
sostre/superfície, petit material i accessoris. Completament instal·lat. Marca/model: TAC/PELCO
06710602+ESMIB501AP-IVW o equivalent

4 EMABDB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 35,000 35,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

ut Detector termovelocimètric analògic, format per elements sensibles, amb possibilitat d'acoblar-li indicador d'acció remot.
Activació d'alarma per a una temperatura superior a 57 °C. Inclòs sòcol de detector de muntatge en superfície o fals sostre,
petit material i accessoris. Completament instal·lat. Marca/model: TAC/PELCO o equivalent

5 EMADCA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. PRIMERA 40,000 40,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

ut Indicador d'acció per a senyalització lluminosa, incloent embellidor i marc, per a muntatge en paret . Completament
instal·lat. Marca/model: TAC DIPIAL o equivalent

6 EMCABB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 18,000 18,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

ut Polsador manual d'alarma rearmable per a siatema analògic intel·ligent per a muntatge en superfície amb led que permet
veure l'estat de l'equip, prova de funcionament i rearme mitjançant clau. Inclou aïllador per a proteció del llaç de detecció a
la sobrecàrrega, caixa vermella de muntatge per a superfície , tapa transparent per a pulsador i petit material i accessoris
necessaris. Completament instal·lat. Marca/Model: TAC/PELCO MCP5A-RP02FF-01 (pulsador)+SR1T-2G (caixa
superficial)+PS200 (tapa) o equivalent

7 EMCBBAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 3,000 3,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Euro
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ut Sirena electrònica direccionable rodona amb llum estroboscòpica, de color vermell. Permet la selecció de 32 tons i llum
estroboscòpica. Permet la selecció de 32 tons diferents mitjançant jumpers i 3 nivells de soroll. Garanteix un nivell de so de
sortida de 95 dB a 1 metre. Alimentació del propi llaç. Incpent base i p.p. material necessari. Marca/model: TAC/PELCO
WSS-PR-N33+ESMIB501AP-IVW o equivalent.

8 EMCCADA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 3,000 3,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Retenidor electromagnètic per a tanca automàtica de portes, amb un poder de retenció de 545 N, per a muntatge
paret/sostre/terra , amb interruptor per a accionament manual, placa d'ancoratge articulat superfície i distanciador
regulable. Completament instal·lat. Marca/model: MENVIER/CSA o equivalent

9 EMCDCB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut Selector de tancament portes de doble fulla, per muntatge sobreposat, zincat, utilitzable per portes a dreta i esquerra, amb
braç amoritguador, cargols de regulació de tolerància. Completament instal·lat. Marca/model: DORMA/SR-392 o equivalent

10 EMCD30BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 3,000 3,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Punt de connexionat de detector, des de línia de zona, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de
fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de
fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació
i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

11 EXDET01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#2 P. PRIMERA 40,000 40,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

ut Punt de connexionat de polsador, des de línia de zona, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió
de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de
fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació
i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

12 EXDET03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 3,000 3,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Euro
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ut Punt de connexionat de sirena direccionable, des de línia de sirenes, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens,
baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i
baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat,
caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

13 EXDET02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 3,000 3,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Punt de connexionat de pilot indicador, des de detector, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió
de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de
fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació
i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

14 EXDET07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 18,000 18,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

ut Punt de connexionat de retenidor de porta, des de central i font d'alimentació, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero
halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure
d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions
encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

15 EXDET04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
PROTECCIÓ PATRIMONIALTITOL 3 07
CONTROL D'ACCESSOSTITOL 4 0U

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Lectora de targetes de proximitat, amb lectura per aproximació entre 0 i 7 cm, format per escut electronic en acer per a
muntatge encastat , per a control de accessos . Completament instal·lada. Marca/model: ICNITA  o equivalent

1 ENFA20ABCA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 P. PRIMERA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut Controlador d'accessos xarxa virtual per càrrega i descàrrega a i desde tarjeta Proxi Mifare, amb unitat on-line e incloent
tarjeta Ethernet. Completament instal·lat. Marca/model: ICNITA o equivalent

2 ENGA20AAAA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Obreportes elèctric anti-tarjeta, funció antipànic EN12209 grau 3 / EN179 grau 3 certificat EI60. Completament instal·lat.
Marca/model: ICNITA o equivalent

3 ENIA10B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 P. PRIMERA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut Tarjeta tipus proximitat MIFARE. Marca/model: ICNITA o equivalent4 ENFD10BA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 15,000 15,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

ut Punt de connexió de obreportes fins escut controlador de porta amb cable de 1 parell de coure de 1,5 mm sota tub plàstic
lliure d'halògens i baixa emissió de fums, coarrugat empotrat i rígid en superfície, incloent caixes de registre.
Completament instal·lat.

5 EXCCAA04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 P. PRIMERA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

ut Equipament de recepció residencial, format per dispositiu de programació, editor de tarjetes proxi amb connexió USB i
sofware de programació fins a 100 usuaris. Completament instal.lat. Marca/model: ICNITA

6 EXCON02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Alimentació a lector mural on-line incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de
zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord
amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de
coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

7 ERJK75AD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

Euro
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S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
PROTECCIÓ PATRIMONIALTITOL 3 07
CCTVTITOL 4 0V

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Càmera IP per a CTTV de seguretat tipus minidomo color per a interiors amb sensor CCD de 1/4´´, resolució de 800x600
pixels, sensibilitat mínima de 0,9 lux, vídeo sensor, compensació de contrallum, i transmissió TCP/IP amb compressió
H.264 i MJPEG, Incorpora òptica varifocal autoiris de 2,8-10 mm i alimentació via PoE. Incloent cable de patch UTP CAT6
de 1 m amb connectors RJ45-RJ45, accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: AXIS M3203-V o equivalent.

1 EVFA05A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 8,000 8,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

ut Equip d'enregistrament de video IP que inclou un ordinador per muntatge en rack de 19'' amb CPU Intel Dual Core, 3 Mb
de RAM, doble F.A, controlador SATA, 2 discs durs configurats en mirall per sistema operatiu, sistema operatiu Windows
Server actualitzat, espai per 14 discs durs de inserció en calent amb controladora i software d'enregistrament amb els
mòduls DATABASE, VIDEOSTORE i ALARM. Completament instal·lat. Marca/model: LANACCESS/BASE+SUPERMICRO
SM-DCW2003-15S o equivalent

2 EXCTTV02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA 5 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Disc dur de 2 Tb de capacitat, amb bus SATA. Completament instal·lat. Marca/model: SEAGATE/ENTERPRISE o
equivalent

3 EXCTTV04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA 5 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Llicència d'ampliació del sistema de vigilància i enregistrament del circuit tancat de televisió per 1 càmera analògica o IP.
Completament instal·lat. Marca/model: LANACCESS/CAMERA o equivalent

4 EXCTTV05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA 5 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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ut Configuració i posada en marxa del sistema de CTTV incloent alta de les càmeres, password, qualitat dels fluxes per
enregistrament i visió en viu així com configuració del software de gestió de vídeo existent al centre de seguretat del HCB a
Villarroel, amb planimetria. Completament instal·lat.

5 EXCTTV01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA 5 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
PROTECCIÓ PATRIMONIALTITOL 3 07
INTRUSIÓTITOL 4 0W

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Detector d'obertura, per contacte magnètic, per a muntatge de superfície , en porta , format per interruptor magnètic i imà,
allotjats en caixes metàl·liques amb protecció contra sabotatge, placa de suport i separador. Completament instal·lat.
Marca/model: SIEMENS / 2500 o equivalent

1 ENAA10ABDB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 P. PRIMERA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

ut Detector bivolumètric d'infrarrojos passius i microondes Doppler, amb memorització d'alarma allotjat en caixa plàstica amb
protecció contra sabotatge, 34 zones de protecció PIR i cobertura MW regulable. Area de vigilància 12 m, sensibilitat de
resposta constant per a un marge de temperatura ambiental adecuat i alta fiabilitat. Completament instal·lat. Marca/model:
SIEMENS / IRM 120 C o equivalent

2 ENAD10BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 P. PRIMERA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Detector microfònic de rotura de vidre, allotjat en caixa amb protecció contra sabotatge IP67, cable d'enllaç i adhesiu per a
muntatge. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS / AGB600 o equivalent.

3 EXCOM27

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 20,000 20,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

ut Codificador multiplexat programable, per 4 punts de detecció, amb protecció antisabotatge, incloent placa suport,
electrònica i caixa. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS / SAT-12 o equivalent

4 ENCB20BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 12,000 12,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

ut Teclat consola alfanumèrica, amb display LCD de visió gran-angular, amb 2 linies de 16 caracters, programable per a cada
punt de protecció. Incorpora brunzidor i leds d'estat. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS / SAK41ES o
equivalent

5 ENCC10BBA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Sirena electrònica d'alarma per a exteriors, de plàstic , de dos tonalitats, amb pilot lluminòs intermitent, incloent embellidor i
caixa de protecció per a intempèrie. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / I-340-PF o equivalent

6 EMCC30ACA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Punt de connexionat de contacte magnetic , des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de tub de PVC
en execució vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació
i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

7 ERGB10AGE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 P. PRIMERA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

ut Punt de connexionat de bivolumetric , des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de tub de PVC en
execució vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i
muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

8 ERGB10AFD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 P. PRIMERA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Punt de connexionat de detector microfónic de rotura de vidre , des de les unitats de control de línies incloent part
proporcional de tub de PVC en execució vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades,
cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

9 ERGB10AED

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 20,000 20,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 20,000
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

ut Punt de connexionat de controlador d'accessos , des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de tub de
PVC en execució vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de
derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

10 ERGB10AGF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 12,000 12,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

ut Punt de connexionat de multiplexor , des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de tub de PVC en
execució vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i
muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

11 ERGB10AEA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 12,000 12,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

ut Punt de connexionat de teclat , des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de tub de PVC en execució
vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge
del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

12 ERGB10AEB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Punt de connexionat de sirena , des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de tub de PVC en execució
vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge
del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

13 ERGB10AEC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Central de seguretat microprocessada, control bidireccional, per 16 zones programables, ambpliable 400 zones cablejades
y 400 zones via radio, amb comandament per consoles multifunció numèriques/alfanumèriques, codis d'accés, relès
d'alarma, font d'alimentació i bateria d'emergència per funcionament de fins a 1 hora en alarma i 72 hores en repòs.
Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS / SINTONY 400 o equivalent

14 ENCA20B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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ut Alimentació a central de seguretat incloent cable i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de
zona. Característiques: Cable de coure 07Z1-K, tub PVC flexible/rigid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa
i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.

15 ERJM55AK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 1,000 1,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de gestió de fan-coils i climatitzadors compactes compost per 28
punts a SCADA existent i pantalla tàctil, incloent programació específica, proves i demostracions per al seu perfecte
funcionament. Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER/VISTA o equivalent

16 EGHB11B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
GASOS MEDICINALSTITOL 3 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canonada de coure dur estirat, no arsenical, segons UNE EN-13348 de 10 mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp
d'accesoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata en atmosfera inert, amb purga continua mitjançant gas protector i
elements de subjecció. Completament instal·lada, segons UNE-EN ISO 7396-1.

1 EDDB10AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 20,000 20,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Canonada de coure dur estirat, no arsenical, segons UNE EN-13348 de 12 mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp
d'accesoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata en atmosfera inert, amb purga continua mitjançant gas protector i
elements de subjecció. Completament instal·lada, segons UNE-EN ISO 7396-1.

2 EDDB10BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 80,000 80,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

ut Vàlvula de tall d’un quart de volta tipus bola de 12-14 mm de diàmetre amb marcat CE classe IIa (dispositiu mèdic).
Desengreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o
tancat. Completament instal·lada. Marca/model: LINDE o equivalent

3 ELFI10BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 12,000 12,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 12,000
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

ut Presa ràpida de oxigen, tipus DIN per a instal•lació encastada, amb marcat CE Classe IIb (dispositiu mèdic) i exclusivitat
de gas. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d’utilització i de retenció. Amb traçabilitat de manteniment (data de
fabricació visible), vàlvula d’utilització continguda amb filtre de partícules. Caixa contenidora amb tapa basculant amb
denominació i advertències de seguretat. Segons UNE-EN ISO 9170-1, NFS 90-155 i NFS 90-156. Completament
instal·lada. Marca/model: LINDE o equivalent

4 ELFD01BA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Presa ràpida de buit, tipus DIN per a instal•lació encastada, amb marcat CE Classe IIb (dispositiu mèdic) i exclusivitat de
gas. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d’utilització i de retenció. Amb traçabilitat de manteniment (data de fabricació
visible), vàlvula d’utilització continguda amb filtre de partícules. Caixa contenidora amb tapa basculant amb denominació i
advertències de seguretat. Segons UNE-EN ISO 9170-1, NFS 90-155 i NFS 90-156. Completament instal·lada.
Marca/model: LINDE o equivalent

5 ELFD01BA2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Presa ràpida de aire, tipus DIN per a instal•lació encastada, amb marcat CE Classe IIb (dispositiu mèdic) i exclusivitat de
gas. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d’utilització i de retenció. Amb traçabilitat de manteniment (data de fabricació
visible), vàlvula d’utilització continguda amb filtre de partícules. Caixa contenidora amb tapa basculant amb denominació i
advertències de seguretat. Segons UNE-EN ISO 9170-1, NFS 90-155 i NFS 90-156. Completament instal·lada.
Marca/model: LINDE o equivalent

6 ELFD01BA3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P. BAIXA 10,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 02
DIVERSOSTITOL 3 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar les instal·lacions completament acabada, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra civil i
arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

1 E1KA1A11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats
per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els
següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls
compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques
segellants d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma
UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de
silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com
materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del
fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa.

2 E1KA20A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la
D.F., comprenent:
- Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F.
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats
segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3
còpies aprovades per la D.F.).
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni
veure's disminuïda  per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.

3 E2AA01A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i
visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients
davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents.
S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagi de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les
instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria
davant la presentació de l'expedient.

4 E2AA02A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 03
CONTROL DE QUALITATTITOL 3 01

TITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida per al control de qualitat de l'obra1 E0103001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Programa control qualitat

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

2 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

3 H142BB00

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4 H1421110
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

6 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1407 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

8 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

9 H1471101

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic

10 H147L015

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors11 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47112 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció horitzontal sota el forjat col·laborant amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

1 H1510001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 210,000 210,000

TOTAL AMIDAMENT 210,000
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m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

2 H15118D1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 20,000 4,600 92,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 20,000 3,200 64,000

TOTAL AMIDAMENT 156,000

m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera,
traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

3 H1512005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 241,000 241,000

TOTAL AMIDAMENT 241,000

m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

4 H1512013

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs5 H151AJ01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sostre Planta Soterrani 1,000 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#2 Sostre Planta Baixa 2,000 2,800 0,900 5,040

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,100 0,850 0,935

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,100 0,850 2,635

C#*D#*E#*F#6 Sostre Planta Primera 1,000 3,450 0,850 2,933

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,100 0,850 0,935

C#*D#*E#*F#8 1,000 2,800 0,850 2,380

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,100 0,600 0,660

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,100 0,850 2,635

C#*D#*E#*F#11 Sostre Planta Segona 1,000 3,450 0,850 2,933

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,100 0,850 0,935

C#*D#*E#*F#13 1,000 2,800 0,850 2,380

C#*D#*E#*F#14 1,000 1,100 0,600 0,660

C#*D#*E#*F#15 1,000 3,100 0,850 2,635

C#*D#*E#*F#16 Sostre Planta Tercera 1,000 3,450 0,850 2,933

C#*D#*E#*F#17 1,000 1,100 0,850 0,935

C#*D#*E#*F#18 1,000 2,800 0,850 2,380

C#*D#*E#*F#19 1,000 1,100 0,600 0,660

C#*D#*E#*F#20 1,000 3,100 0,850 2,635
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C#*D#*E#*F#21 1,000 2,700 1,100 2,970

C#*D#*E#*F#22 2,000 3,300 1,100 7,260

C#*D#*E#*F#23 1,000 0,900 0,900 0,810

C#*D#*E#*F#24 Sostre Planta Quarta 1,000 0,900 0,900 0,810

C#*D#*E#*F#25 2,000 3,300 1,100 7,260

C#*D#*E#*F#26 1,000 2,700 1,100 2,970

TOTAL AMIDAMENT 64,119

m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6 H1521431

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 2,500 2,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs7 H152J105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 1,000 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el
desmuntatge inclòs

8 H152N681

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 118,000 118,000

TOTAL AMIDAMENT 118,000

m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs9 H152PA11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre

10 H152U000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 1,000 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs11 H152W029

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs

12 H1534001

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de secció de
7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

13 H15B5005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal manual per a senyalista14 HBB20005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

15 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

16 HBBAA007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

17 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

18 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit19 HBBAE001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

20 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

21 HBBAF007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària22 HBC12300

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs23 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs24 HBC1HGK1

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs25 HBC1KJ00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable26 HBC1S0K0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

27 HX11X08X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tanca 2,000 65,000 130,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 174,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

28 HX11X09X

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs1 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs2 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

3 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs4 HQU27502
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

5 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2D102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

11 HQU1E150

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

12 HQU1B150

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

13 HQU1D190

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

14 HQU1H110

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
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u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball15 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions16 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

Euro
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,13h Oficial 1ª electricistaA0121

 €19,13h Oficial 1ª electricistaA0121C

 €19,13h Oficial 1ª calefactorA0122

 €19,13h Oficial 1ª lampistaA0123

 €19,13h Oficial 1ª muntadorA0124

 €19,13h Oficial 1ª paletaA0125

 €19,13h Oficial 1ª pintorA0126

 €19,13h Oficial 1ª instal·lador de comunicacionsA0128

 €19,13h Oficial 1ª instal·lador de seguretatA0129

 €17,19h Ajudant electricistaA0131

 €17,19h Ajudant calefactorA0132

 €17,19h Ajudant lampistaA0133

 €17,19h Ajudant muntadorA0134

 €17,19h Ajudant pintorA0136

 €17,19h Ajudant instal·lador de comunicacionsA0138

 €17,19h Ajudant instal·lador de seguretatA0139

 €17,19h PeóA0165

 €18,78h Oficial 1aA0121000

 €18,78h Oficial 1a paletaA0122000

 €21,79H OFICIAL 1A ENCOFRADORA0123000

 €18,78h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €18,55h Oficial 1a soldadorA0125000

 €18,78h Oficial 1a col.locadorA0127000

 €18,78h Oficial 1a polidorA0128000

 €15,30H Oficial 1a fusterA012A000

 €18,78h Oficial 1a pintorA012D000

 €17,74h Oficial 1a vidrierA012E000

 €18,53h Oficial 1a manyàA012F000

 €16,13h Oficial 1a electricistaA012H000
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TECNOCAMPUS DE MATARÓ
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,40h Oficial 1a muntadorA012M000

 €19,35H AJUDANT ENCOFRADORA0133000

 €16,68h Ajudant ferrallistaA0134000

 €16,26h Ajudant soldadorA0135000

 €16,68h Ajudant col.locadorA0137000

 €13,49H Ajudant fusterA013A000

 €16,68h Ajudant pintorA013D000

 €16,26h Ajudant manyàA013F000

 €16,68h Ajudant muntadorA013M000

 €15,71h ManobreA0140000

 €16,25h Manobre especialistaA0150000

 €18,24h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €15,24h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €46,60h Maquinària per reposició i compactat en qualsevol tipus de
terreny

C1331

 €35,74h Camió grua o cistellC1501

 €36,41h Grua autopropulsada 12 TC1502

 €31,13h Transport per mitjans mecànics amb càrrega de vehícles per
mitjans mecànics

C1507

 €1,38h Formigonera de 165 lC1705600

 €16,16m3 Subministrament i recollida de residus inerts o no especials
amb contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat

C1RA2500

 €2,93h Martell trencador manualC2001000

 €2,07h PolidoraC2007000

 €1,73h AbrillantadoraC2009000

 €3,04h Talladora amb disc de carborúndumC200B000

 €2,54h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €3,41h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsC200X000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,85m3 AiguaB0111000

 €15,79t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €81,97t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,08kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,25kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

B05A2103

 €0,67kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

B05A2203

 €0,09kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001

 €41,19M3 Formigó ha-25/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

B0651080

 €0,00m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065710C

 €52,22m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €20,94T Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granelB0704200

 €0,26kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004B0711010

 €0,58kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004B0711020

 €3,57kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB0911000

 €0,88kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €0,00cu Claus d'impacte d'acerB0A30B00

 €1,06KG CLAU ACERB0A31000

 €6,18Cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000

 €1,33Cu Visos, galvanitzatsB0A4A400

 €0,13u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €0,08u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb visB0A61500

 €0,13u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €3,23u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A63H00

 €5,86u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A63M00

 €0,00m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre
9 mm

B0AC112D
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 €0,00kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

B0B27000

 €0,42kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €1,25M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 20X20 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN
10080

B0B34153

 €0,00m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C4

 €1,79m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

B0CC1410

 €23,34m2 Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb
ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix,
amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre
5 i 5,5 kg/m2 acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

B0CH4340

 €11,02m2 Tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta
densitat, acabat amb laminat HPL a les dues cares, tipus
PANOPREY PAPAGO de POLYREY o equivalent de 8mm
de gruix.

B0CUUX01

 €0,40M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSB0D21030

 €194,21M3 LLATA DE FUSTA DE PIB0D31000

 €259,98m3 Llata de fusta de pi tractada al autoclau amb sals de coureB0D32000

 €0,00m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €0,00m FleixB0DZ4000

 €0,00u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K

 €1,03u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm,
per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

B0E244L1

 €0,13u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0

 €11,93m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de
valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

B0FH3182

 €13,99m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular
o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa
(UNE-EN 14411)

B0FH7172

 €17,44m2 Lloses amb peces prefabricades de formigó de 60x40x10cmB0G19A04

 €1,83m3 Material necessari per a formació de solera de formigó.B1BA3

 €81,74ut Pericó amb tapa de registre per ramal de connexió de servei
d'aigua de 40 mm

B1KB1C

 €9,34ut Desguàs sifònic per a pericó de connexió de servei d'aiguaB1KB2
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 €34,10ut Ancoratge passamurs i elements de subjecció per a connexió
de servei de 40 mm

B1KB3C

 €9,34ut Tram de canonada d'alimentació amb brida de connexió a
ramal de 40 mm

B1KB4C

 €4,82u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €4,88u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B1421110

 €4,10u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

B1423230

 €6,65u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

B142AC60

 €7,91u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

B142BB00

 €12,25u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

B1433115

 €1,33u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

B1445003

 €1,14u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

B1451110

 €37,63u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb
virolla roscada, homologat segons CE

B1471101

 €15,79u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

B147L005

 €7,86u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

B1481131

 €14,29u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €0,00m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals

B1510003

 €0,00m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

B1511215
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 €0,00m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetralsB151K050

 €0,00u Comporta basculant per a subministrament de material,
d'estructura tubular

B1520029

 €0,00u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

B1526EK6

 €0,00u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos

B1526EL6

 €0,00m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

B152U000

 €0,00u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

B1534001

 €0,00u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

B15B0005

 €0,00m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetreB15Z1200

 €0,00m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetreB15Z1500

 €0,00u Ganxo metàl.lic amb forma de SB15ZG001

 €1.453,82ut Material per al reblert i segellat de forats oberts per a
instal·lacions.

B1KA2AA

 €92,66ut Material necessari per al connexionat a la instal·lació existent
de sanejament.

B1KB11A

 €1.468,12ut Material ajuts del ram del paleta de les instal·lacions.B1KA1AA2

 €163,65ut Armari registre comptadors construït en obra de
1300x600x500 mm amb portes, pany, fixació i suport

B1MB1CA

 €16,00ut Construcció de fornícula per a armari de comptadors
construït en obra de dimensions 1300x600x500 mm

B1MB2CA

 €0,74u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut

B1Z09F90

 €559,95ut Documentació d'execució i final d'obra de instal·lacions .B2AA1AA

 €1.482,68ut Legalització instal·lacionsB2AA2AA

 €6,13t Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

B2RA61H0

 €1,39kg 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
cargols i galvanitzat

B44Z5016
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 €0,76kg 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

B44Z501A

 €0,81kg 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 soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z502A

 €0,96kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z5A2A

 €0,74kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça
simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44ZF031

 €19,73m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix,
de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima,
pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

B4LM1A20

 €0,06U Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plomB5ZZAEJ0

 €0,96m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 75 mm d'amplària

B6B11211

 €0,93m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 75 mm d'amplària

B6B12211

 €0,39m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

B6BZ1A10

 €75,35m Perfileria d'alumini lacat amb perfils horitzontals i verticals
vistos amb una inèrcia superior a 1000 cm4, per a
composició de mur cortina, incloses les fixacions a
l'estructura

B6ME1490

 €4,65m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de
pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm

B7621600

 €0,70m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

B7B111A0

 €8,86M3 Escumant per a formigó cel.lularB7C100N0

 €6,84m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 80 mm
de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica >= 1,786 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa

B7C23570

 €0,82m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruixB7C2P100

 €9,95m2 Placa semirígida de llana de roca 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 m2K/W

B7C9H5M0
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 €7,57m2 Placa d'espuma d'aglomerat de poliuretà de 300 kg/m3 de
densitat, de 25 mm de gruix

B7CDP231

 €0,42kg Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de
densitat, en sacs

B7D20021

 €11,68dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €9,46dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

B7J50090

 €0,76Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ

 €5,87m Cinta de cautxú cru per a junts de membranesB7JZ00B0

 €0,06M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1

 €1,03m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a
85 mm d'amplària

B83ZA700

 €11,64m2 Placa de cel ras de tauler de DM, amb acabat vinílic perforat
acústic, de 60x120 cm i 19 mm de gruix, amb classe
d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, amb
classificació de resistència al foc B-s1, d0

B8432234

 €6,94m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils
secundaris 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

B84Z7850

 €2,61m2 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

B84ZE520

 €47,13u 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 30 mm, amb
tanca de pressió i dispositiu de retenció

B84ZG1D0

 €25,01m2 Planxa d'alumini de 2 mm de gruix, acabat lacat color
estàndard, treballat al taller

B863CJB8

 €8,48kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €2,76kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €6,42m Peça per a coronament de paret, de planxa preformada
d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs

B8JAU010

 €3,46kg SegelladoraB8ZA1000

 €5,45kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)B8ZA3000
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 €8,97kg Imprimació antioxidantB8ZAA000

 €20,32m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 80 cm d'alçària, per a la
formació d'encofrat perdut, incloses les peces especials

B938P045

 €11,65m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, per a
ús interior normal

B9C11411

 €0,69kg Beurada de colorB9CZ2000

 €141,37m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35
mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, per a
instal·lació encastat al paviment

B9JEH100

 €3,00m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçàriaB9U21BA0

 €28,82m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça
model italià, amb un cantell polit i abrillantat

B9V2AB20

 €1.624,58ut Sistema de connexió i comptatge per aigua freda i calentaBAAA1A

 €178,97m2 Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

BAF3E49D

 €922,89ut Aparell autònom partit horitzontal condensat per aire de 4,6
kW de refrigeració.

BATC1AA

 €1.140,99ut Aparell autònom partit horitzontal condensat per aire de 7,1
kW de refrigeració.

BATC1BA

 €3,22ut Primera càrrega de refrigerant i oli per a aparell autònom de
4,6 kW

BAVA1AA

 €4,97ut Primera càrrega de refrigerant i oli per a aparell autònom de
7,1 kW

BAVA1BA

 €15,34ut Suport metàl·lic per a fan-coilBBGB2B

 €15,34ut Suport metàl·lic per a fan-coilBBGB2C

 €15,34ut Suport metàl·lic per a fan-coilBBGB2E

 €49,19ut Bomba de condensats per a fan-coil , incloent sifó i tram
canonada connectada a baixant de pluvial més proper

BBGB4B

 €49,19ut Bomba de condensats per a fan-coil , incloent sifó i tram
canonada connectada a baixant de pluvial més proper

BBGB4C

 €49,19ut Bomba de condensats per a fan-coil , incloent sifó i tram
canonada connectada a baixant de pluvial més proper

BBGB4E

 €11,79ut Joc de lones antivibratòries per a la presa i descàrrega d'aire
de ventilador.

BBIC1A

 €11,79ut Joc de lones antivibratòries per a la impulsió i retorn d'aire de
fan-coil.

BBIC5B
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 €11,79ut Joc de lones antivibratòries per a la impulsió i retorn d'aire de
fan-coil.

BBIC5C

 €11,79ut Joc de lones antivibratòries per a la impulsió i retorn d'aire de
fan-coil.

BBIC5E

 €5,16m² Panell de llana de fibra de vidre d'alta densitat de 25 mm
d'espesor amb la cara exterior recoberta d'una pel·lícula
d'alumini i amb un teixit de fils de vidre negre per l'interior de
gran absorció acústica i resistència mecànica tipus
CLIMAVER NETO o equivalent.

BBJB3

 €2,91rec Suports, accessoris i perfils d'alumini tipus sistema
CLIMAVER METAL per conducte de fibra de vidre recoberta
d'alumini en la cara exterior i de teixit de fils de vidre

BBJB6

 €5,71m Conducte circular flexible, absorbent acústic, aïllat de 125
mm de diàmetre.

BBKB4B

 €11,29m Conducte circular flexible, absorbent acústic, aïllat de 200
mm de diàmetre.

BBKB4E

 €13,99m Conducte circular flexible, absorbent acústic, aïllat de 250
mm de diàmetre.

BBKB4F

 €2,21pp Suports i connexions amb brides per a conducte circular
flexible, absorbent acústic de 125 mm de diàmetre.

BBKB6B

 €3,79pp Suports i connexions amb brides per a conducte circular
flexible, absorbent acústic de 200 mm de diàmetre.

BBKB6E

 €4,04pp Suports i connexions amb brides per a conducte circular
flexible, absorbent acústic de 250 mm de diàmetre.

BBKB6F

 €32,62ut Difusor rotacional de 500 mm de tamany.BBLD1D

 €38,45ut Difusor rotacional de 600 mm de tamany.BBLD1E

 €23,71ut Plenum de connexió i regulació de cabal i punt de medició
per a difusor tipus rotacional de 500 mm de tamany

BBLD4D

 €26,48ut Plenum de connexió i regulació de cabal i punt de medició
per a difusor tipus rotacional de 600 mm de tamany

BBLD4E

 €1,22ut Rectificador per a reixa de impulsió / retorn / extracció /
decorativa amb referència RI01 / RR01 / RE01 / RD01 de
225 x 125 mm

BBNA3A

 €2,85ut Rectificador per a reixa de impulsió / retorn / extracció /
decorativa amb referència RI02 / RR02 / RE02 / RD02 de
525 x 125 mm

BBNA3B

 €4,47ut Rectificador per a reixa de impulsió / retorn / extracció /
decorativa amb referència RI03 / RR03 / RE03 / RD03 de
825 x 125 mm

BBNA3C

 €6,65ut Rectificador per a reixa de impulsió / retorn / extracció /
decorativa amb referència RI04 / RR04 / RE04 / RD04 de
1225 x 125 mm

BBNA3D

 €3,94ut Reixeta de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb
referència RI01 / RR01 / RE01 / RD01 de 225 x 125 mm
lamel·les horitzo

BBNB6A
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 €9,20ut Reixeta de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb
referència RI02 / RR02 / RE02 / RD02 de 525 x 125 mm
lamel·les horitzo

BBNB6B

 €14,44ut Reixeta de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb
referència RI03 / RR03 / RE03 / RD03 de 825 x 125 mm
lamel·les horitzo

BBNB6C

 €21,45ut Reixeta de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb
referència RI04 / RR04 / RE04 / RD04 de 1225 x 125 mm
lamel·les horitz

BBNB6D

 €1,89ut Regulació de cabal per a reixeta de impulsió / retorn /
extracció / decorativa amb referència RI01 / RR01 / RE01 /
RD01 de 225 x

BBNB7A

 €4,41ut Regulació de cabal per a reixeta de impulsió / retorn /
extracció / decorativa amb referència RI02 / RR02 / RE02 /
RD02 de 525 x

BBNB7B

 €6,93ut Regulació de cabal per a reixeta de impulsió / retorn /
extracció / decorativa amb referència RI03 / RR03 / RE03 /
RD03 de 825 x

BBNB7C

 €10,29ut Regulació de cabal per a reixeta de impulsió / retorn /
extracció / decorativa amb referència RI04 / RR04 / RE04 /
RD04 de 1225

BBNB7D

 €338,09ut Reixeta per a presa o descàrrega d'aire exterior amb
referència RA01 de 2000 x 1000 mm.

BBNC3A

 €64,00m Barana vidreBB1318A0

 €20,93m Passamà de llautó, inclosos els cargolsBB14A000

 €27,17m2 Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de
gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga
de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del
nervi d'1 a 1,5 mm

BB3M4743

 €2,47m2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits
metàl·lics

BB3Z0001

 €101,54m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogramesBB92U200

 €10.085,37ut Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de aire primari
planta baixa, amb referència CL03 , de construcció interior i
disposició horitzontal , execució normal , format per
ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de
reacció i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en
tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb
classificació segons UNE-EN-779, amb silenciador/s. Cabal
de ventilador d'impulsió: 1900 l/s. Bateria de fred: 77 kW.
Bateria de calor: 62 kW. Cabal ventilador de retorn: 1900 l/s.
Secció de recuperació de calor estàtic.

BBAB6AAAAAAA
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 €14.027,45ut Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de vestuari,
amb referència CL06 , de construcció interior i disposició
vertical , execució normal , format per ventilador/s elèctric/s
de tipus centrífug, amb pales de reacció i motor de velocitat
constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini
i secció/ns de filtratge, amb classificació segons
UNE-EN-779, amb silenciador/s. Cabal de ventilador
d'impulsió: 460 l/s. Bateria de fred: 19 kW. Bateria de calor:
20,5 kW. Cabal ventilador de retorn: 460 l/s. Secció de
recuperació de calor estàtic.

BBAB6ABAAACA

 €11.019,88ut Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de ire primari
plantes 1 a 4 zona nord, amb referència CL01 , de
construcció intempèrie i disposició horitzontal , execució
normal , format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug,
amb pales de reacció i motor de velocitat constant, bateria/es
d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de
filtratge, amb classificació segons UNE-EN-779, amb
silenciador/s. Cabal de ventilador d'impulsió: 3850 l/s. Bateria
de fred: 154 kW. Bateria de calor: 125 kW. Cabal ventilador
de retorn: 3850 l/s. Secció de recuperació de calor estàtic.

BBAB6BAAAAAA

 €11.549,31ut Climatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de ire primari
plantes 1 a 4 zona sud, amb referència CL02 , de construcció
intempèrie i disposició horitzontal , execució normal , format
per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de
reacció i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en
tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb
classificació segons UNE-EN-779, amb silenciador/s. Cabal
de ventilador d'impulsió: 3680 l/s. Bateria de fred: 147 kW.
Bateria de calor: 120 kW. Cabal ventilador de retorn: 3680
l/s. Secció de recuperació de calor estàtic.

BBAB6BAAAABA

 €0,00u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001

 €0,00u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAA005

 €0,00u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m

BBBAA007

 €0,00u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAB115

 €0,00u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància

BBBAC005

 €0,00u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD004
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 €0,00u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
10 cm, per ésser vist fins 3 m

BBBAD007

 €0,00u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD015

 €0,00u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

BBBAD017

 €0,00u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD025

 €0,00u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric

BBBAE001

 €0,00u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAF004

 €0,00u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m

BBBAF007

 €557,65ut Caixa ventilació insonoritzada amb ventilador centrífug per a
un cabal de 495 l/s

BBCE2AA

 €0,00u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos

BBC12302

 €0,00m Cinta d'abalisamentBBC19000

 €0,00u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregableBBC1HGK0

 €0,00m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos

BBC1KJ04

 €0,00u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregableBBC1S0K0

 €9,83ut Suport per a ventilador de 495 l/s de cabal d'aire.BBDD2AA

 €120,74ut Fan-coil amb batería frigorífica sensible 2,04 kW i bateria
calorifica de 1,69 kW

BBGA6AB

 €142,97ut Fan-coil amb batería frigorífica sensible 3,44 kW i bateria
calorifica de 2,20 kW

BBGA6BB

 €167,35ut Fan-coil amb batería frigorífica sensible 5,12 kW i bateria
calorifica de 3,45 kW

BBGA6DB

 €14,94ut Portafiltres amb junta elàstica per a fan-coil de 2,04 kWBBGB3AB

 €14,94ut Portafiltres amb junta elàstica per a fan-coil de 3,44 kWBBGB3BB
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 €14,94ut Portafiltres amb junta elàstica per a fan-coil de 5,12 kWBBGB3DB

 €101,88ut Vàlvula de seient de 2 vies, DN 15, dotada d'actuador tot-res,
alimentat a 24 V i confirmació d'estat per interruptors fi de
carrera, amb accessoris i senyalitzada

BBGC3AB

 €106,36ut Vàlvula de seient de 2 vies, DN 20, dotada d'actuador tot-res,
alimentat a 24 V i confirmació d'estat per interruptors fi de
carrera, amb accessoris i senyalitzada

BBGC3BB

 €106,36ut Vàlvula de seient de 2 vies, DN 20, dotada d'actuador tot-res,
alimentat a 24 V i confirmació d'estat per interruptors fi de
carrera, amb accessoris i senyalitzada

BBGC3BC

 €111,41ut Vàlvula de seient de 2 vies, DN 25, dotada d'actuador tot-res,
alimentat a 24 V i confirmació d'estat per interruptors fi de
carrera, amb accessoris i senyalitzada

BBGC3CB

 €101,88ut Vàlvula de 2 vies i DN 15 actuador tot-res, amb accessoris i
señalitzada (calor)

BBGC4AB

 €101,88ut Vàlvula de 2 vies i DN 15 actuador tot-res, amb accessoris i
señalitzada (calor)

BBGC4AC

 €6,07ut Suport metàl·lic, per a aparell autònom de 21 Kg.BBIA1AA

 €18,67ut Suport metàl·lic, per a aparell autònom de 67 Kg.BBIA1AB

 €47,18ut Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar
climatitzador CL01 i CL02

BBIB2AA

 €47,18ut Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar
climatitzador CL03

BBIB2BA

 €47,18ut Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar
climatitzador CL04 i CL05

BBIB2CA

 €47,18ut Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar
climatitzador CL06

BBIB2FA

 €2,90ut Conjunt amortidors metàl·lics per a 62 kg.BBIB3AA

 €11,37ut Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL01 i
CL02

BBICAAA

 €11,37ut Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL03BBICABA

 €11,37ut Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL04 i
CL05

BBICACA

 €11,37ut Lones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL06BBICAFA

 €2,34m Tub de polipropilè rígid de 16 de diàmetre per a desguàs de
recollida de condensats.

BBIE1AA

 €2,04m Tub de polipropilè rígid de 32 de diàmetre per a desguàs de
recollida de condensats.

BBIE1AB

 €0,72pp Suports, accessoris i sifó de 16 de diàmetre per a desguàs
de recollida de condensats

BBIE2AA

 €0,64pp Suports, accessoris i sifó de 32 de diàmetre per a desguàs
de recollida de condensats

BBIE2AB
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 €1,17ut Conjunt amortidors metàl·lics per a aparell autònom de 21
Kg.

BBIB1AAA

 €3,76ut Conjunt amortidors metàl·lics per a aparell autònom de 67
Kg.

BBIB1ABA

 €1,90ut Conjunt amortidors metàl·lics per a fan-coil de 34 Kg.BBIB1FAA

 €2,34m Tub de polipropilè rígid de 16 de diàmetre per a desguàs de
recollida de condensats.

BBIE1AAA

 €4,10m Tub de PVC-U rígid de 32 de diàmetre per a desguàs de
recollida de condensats.

BBIE1BBA

 €0,72pp Suports, accessoris i sifó de 16 de diàmetre per a desguàs
de recollida de condensats

BBIE2AAA

 €0,39pp Suports, accessoris i sifó de 32 de diàmetre per a desguàs
de recollida de condensats

BBIE2BBA

 €7,38m Conducte circular flexible, absorbent acústic, aïllat de 150
mm de diàmetre.

BBKB4CA

 €2,49pp Suports i connexions amb brides per a conducte circular
flexible, absorbent acústic de 150 mm de diàmetre.

BBKB6CA

 €38,45ut Difusor rotacional de 600 mm de tamany.BBLD1EA

 €26,48ut Plenum de connexió i regulació de cabal i punt de medició
per a difusor tipus rotacional de 600 mm de tamany

BBLD4EA

 €42,85ut Difusor lineal de impulsió amb referència dl01, 1 vies i 1050
mm amb plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma
elastomèr

BBLC1AADA

 €0,00u Suport metàl.lic de balisa lluminosa per a tub i barreraBBLZC000

 €55,10ut Regulador de caudal de 160 mm de diámetre, amb actuador
elèctric a 24 V

BBQBCDC

 €59,92ut Regulador de caudal de 315 mm de diámetre, amb actuador
elèctric a 24 V

BBQBCGC

 €81,31ut Regulador de cabal CV17 de 400 mm de diámetre, amb
actuador elèctric a 24 V

BBQBCHC

 €192,16ut Actuador elèctric a 24 V, per a regulador de cabal de $A mm
de diàmetre.

BBQBDEF

 €201,05ut Actuador elèctric a 24 V, per a regulador de cabal de $A mm
de diàmetre.

BBQBDEI

 €190,76ut Actuador elèctric a 24 V, per a regulador de cabal de $A mm
de diàmetre.

BBQBDEJ

 €9,46ut Comporta de sobrepressió per a caixa de ventilació de cabal
495 l/s

BBRD2AA

 €56,08m2 Vidre imprès incolor trempat de gruix 9 a 11 mmBC14AB00
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 €80,11m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i un vidre
laminar, amb vidre interior de baixa emissivitat de 8 mm de
gruix, cambra d'aire de 8 mm i vidre exterior laminar de
seguretat incolor de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral
transparent

BC1FAE21

 €21,01ut Bomba de condensats per a un cabal de 10 l/h i 60 kPa.BCLA1AA

 €1,66m Tub UNE-EN 10255 sèrie mitjana M de 32 mm.BDBB1D

 €2,72m Tub UNE-EN 10255 sèrie mitjana M de 50 mm.BDBB1F

 €0,56pp Accessoris i suports per a tub UNE-EN 10255 sèrie mitjana
M de 32 mm.

BDBB2D

 €1,06pp Accessoris i suports per a tub UNE-EN 10255 sèrie mitjana
M de 50 mm.

BDBB2F

 €0,75m Tub de coure dur estirat R290 UNE-EN-12735.1de 8 (1/4´´)
mm.

BDDA1B

 €1,25m Tub de coure dur estirat R290 UNE-EN-12735.1de 12 (3/8´´)
mm.

BDDA1D

 €1,70m Tub de coure dur estirat R290 UNE-EN-12735.1de 15 (1/2´´)
mm.

BDDA1E

 €1,85m Tub de coure dur estirat R290 UNE-EN-12735.1de 18 (5/8´´)
mm.

BDDA1F

 €0,21pp Accessoris i suports per a tub de coure dur R290
UNE-EN-12735.1 de 8 (1/4´´) mm.

BDDA2B

 €0,27pp Accessoris i suports per a tub de coure dur R290
UNE-EN-12735.1 de 12 (3/8´´) mm.

BDDA2D

 €0,32pp Accessoris i suports per a tub de coure dur R290
UNE-EN-12735.1 de 15 (1/2´´) mm.

BDDA2E

 €0,38pp Accessoris i suports per a tub de coure dur R290
UNE-EN-12735.1 de 18 (5/8´´) mm.

BDDA2F

 €0,34pp Accessoris i suports per a tub de coure dur, no arsenical
UNE EN-13348 de 10 mm.

BDDB2A

 €0,37pp Accessoris i suports per a tub de coure dur, no arsenical
UNE EN-13348 de 12 mm.

BDDB2B

 €0,62m Tub de PVC-U tipus B , UNE-EN 1329-1 de 50 mmBDEA1C

 €1,43m Tub de PVC-U tipus B , UNE-EN 1329-1 de 110 mmBDEA1H

 €2,03m Tub de PVC-U tipus B , UNE-EN 1329-1 de 110 mmBDEA1I

 €0,15pp Accessoris i suports per a tub de PVC tipus B de 50 mmBDEA2C

 €0,46pp Accessoris i suports per a tub de PVC tipus B de 110 mmBDEA2H

 €0,72pp Accessoris i suports per a tub de PVC tipus B de 110 mmBDEA2I

 €0,64ut Disc indicador de circuits per a vàlvules.BDLA4
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 €0,64ut Disc indicador de circuits per a vàlvules.BDLA4A

 €4,69ut Comandament d'accionament manual per palanca per a
vàlvula de papallona de 65 mm.

BDLAHB

 €20,80ut Purgador automàtic d'aire de 15 mm (amb clau de pas).BDQB2

 €2,03ut Clau de pas de 15 mm per a purgador automàtic d'aire.BDQB3

 €3,10ut Tram canonada de 32 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la
mesura de la temperatura i vàlvula de buidatge.

BDWA1D

 €3,39ut Tram canonada de 40 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la
mesura de la temperatura i vàlvula de buidatge.

BDWA1E

 €2,61ut Tram canonada de 25 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la
mesura de la temperatura i vàlvula de buidatge.

BDWA1F

 €15,63ut Aïllament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

BDWA2D

 €16,45ut Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

BDWA2E

 €10,00ut Aïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

BDWA2F

 €11,91ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i
senyalitzada de 32 mm, PN-10

BDWA3D

 €18,12ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i
senyalitzada de 40 mm, PN-10

BDWA3E

 €11,83ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i
senyalitzada de 25 mm, PN-10

BDWA3F

 €13,69ut Filtre de 32 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer
inoxidable i accessoris

BDWA4D

 €16,65ut Filtre de 40 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer
inoxidable i accessoris

BDWA4E

 €10,63ut Filtre de 25 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer
inoxidable i accessoris

BDWA4F

 €34,41ut Vàlvula d'equilibrat de 32 mm amb accessoris i senyalitzadaBDWA5D
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 €39,49ut Vàlvula d'equilibrat de 40 mm amb accessoris i senyalitzadaBDWA5E

 €28,51ut Vàlvula d'equilibrat de 25 mm amb accessoris i senyalitzadaBDWA5F

 €187,62ut Vàlvula de seient de 3 víes dotada d'actuador proporcional i
DN 32

BDWA8D

 €207,52ut Vàlvula de seient de 3 víes dotada d'actuador proporcional i
DN 40

BDWA8E

 €149,53ut Vàlvula de seient de 3 víes dotada d'actuador proporcional i
DN 25

BDWA8F

 €26,10ud Vàlvula de seient ambn accessoris i señalitzada de 32 mm,
PN-10

BDWAPD

 €35,36ud Vàlvula de seient ambn accessoris i señalitzada de 40 mm,
PN-10

BDWAPE

 €19,02ud Vàlvula de seient ambn accessoris i señalitzada de 25 mm,
PN-10

BDWAPF

 €0,86m Canonada de coure dur estirat, no arsenical UNE EN-13348
de 10 mm i de 1 mm  de gruix.

BDDB1AA

 €1,03m Canonada de coure dur estirat, no arsenical UNE EN-13348
de 12 mm i de 1 mm  de gruix.

BDDB1BA

 €0,86m Canonada de polietilè tipus PE-100 (alta densitat), segons
norma UNE-EN 12201-2, serie 5 (PN 16 bar) de 50 mm de
diàmetre nominal.

BDFA01ACE

 €0,34pp Accessoris i elements de subjecció per a tub de polietilè
PE-100 segons norma UNE-EN 12201, serie 5, PN16 de 50
mm de diámetre nominal

BDFA02ACE

 €0,51ut p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 20 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

BDGA2BBB

 €0,88ut p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 25 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

BDGA2BBC

 €1,25ut p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 32 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

BDGA2BBD

 €1,97ut p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 40 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

BDGA2BBE

 €2,58ut p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 50 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

BDGA2BBF
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 €3,18ut p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 63 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

BDGA2BBG

 €4,16ut p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 75 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

BDGA2BBH

 €5,44ut p.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 90 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

BDGA2BBI

 €0,69m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 20 mm de diàmetre
nominal

BDGA6BBB

 €1,11m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 25 mm de diàmetre
nominal

BDGA6BBC

 €1,78m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 32 mm de diàmetre
nominal

BDGA6BBD

 €2,74m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 40 mm de diàmetre
nominal

BDGA6BBE

 €4,20m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 50 mm de diàmetre
nominal

BDGA6BBF

 €6,64m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 63 mm de diàmetre
nominal

BDGA6BBG

 €8,97m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 75 mm de diàmetre
nominal

BDGA6BBH

 €14,57m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 90 mm de diàmetre
nominal

BDGA6BBI

 €4,97ut Comandament d'accionament manual per palanca per a
vàlvula de bola de 100 mm.

BDLAHDA

 €3,26ut Vàlvula de bola de llautó roscada, de 15 mm, PN-16BDLB1BA

 €0,63ut Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris
d'unió a canonada de polipropilè

BDLB2BA

 €1,18ut Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris
d'unió a canonada de polipropilè

BDLB2DB

 €3,90ut Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris
d'unió a canonada de polipropilè

BDLB2GB

 €6,70ut Joc de brides PN-16 de 40 mm amb cargols i juntes, per a
vàlvula de retenció de disc.

BDLCAEA
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 €5,84ut Vàlvula de comporta de cargol estacionari, d'unions brides de
40 mm, PN - 16

BDLDAEA

 €1,87ut Joc de juntes brides i cargols de 40 mm, PN - 16BDLDDEA

 €3,26ut Aixeta de prova i buidat roscada de 15 mm, PN-16BDLI1BA

 €20,03ut Vàlvula de papallona de 65 mm, PN-16, accionament manual
per palanca.

BDLAGBAB

 €272,12ut Vàlvula de bola de 100 mm, PN-10, accionament manual per
palanca.

BDLAGDAA

 €8,54ut Joc de brides PN-16 de 65 mm, amb cargols i juntes, per a
vàlvula de papallona d'accionament manual per palanca.

BDLAIBAB

 €13,69ut Joc de brides PN-10 de 100 mm, amb cargols i juntes, per a
vàlvula de bola d'accionament manual per palanca.

BDLAIDAA

 €6,63ut Vàlvula de bola de llautó roscada, de 25 mm, PN-16BDLB1DAB

 €11,23ut Vàlvula de bola de llautó roscada, de 32 mm, PN-16BDLB1EAB

 €15,23ut Vàlvula de bola de llautó roscada, de 40 mm, PN-16BDLB1FAA

 €15,23ut Vàlvula de bola de llautó roscada, de 40 mm, PN-16BDLB1FAC

 €22,64ut Vàlvula de bola de llautó roscada, de 50 mm, PN-16BDLB1GAB

 €2,84ut Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris
d'unió a canonada de polipropilè

BDLB2FAA

 €2,84ut Ràcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris
d'unió a canonada de polipropilè

BDLB2FAC

 €35,36ut Vàlvula de retenció de disc de 40 mm, PN-16BDLC9EAA

 €34,04ut Dilatador d'acer inoxidable, per a connexió mitjançant brides,
de 32 mm, PN-16

BDMB3EA

 €41,04ut Dilatador d'acer inoxidable, per a connexió mitjançant brides,
de 50 mm, PN-16

BDMB3GA

 €5,77ut Joc de brides PN-16 , de 32 mm amb cargols i juntes per a
dilatador.

BDMB4EA

 €7,51ut Joc de brides PN-16 , de 50 mm amb cargols i juntes per a
dilatador.

BDMB4GA

 €261,54ut Filtre auto netejant tipus Y, capçal i connexionat de 40 mm
de diàmetre amb un cabal de 16 m3/h

BDPC5CC

 €1,36ut Tram canonada de 15 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a
l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat

BDWACAB

 €1,63ut Tram canonada de 20 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a
l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat

BDWACBB
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 €1,63ut Tram canonada de 20 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a
l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat

BDWACBC

 €2,50ut Tram canonada de 25 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a
l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat

BDWACCB

 €10,28ut Aïllament exterior per a canonades de 15 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

BDWADAB

 €11,38ut Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

BDWADBB

 €11,38ut Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

BDWADBC

 €13,49ut Aïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

BDWADCB

 €3,91ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i
senyalitzada de 15 mm, PN-10

BDWAEAB

 €5,14ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i
senyalitzada de 20 mm, PN-10

BDWAEBB

 €5,14ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i
senyalitzada de 20 mm, PN-10

BDWAEBC

 €7,80ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i
senyalitzada de 25 mm, PN-10

BDWAECB

 €8,57ut Filtre de 15 mm, amb cos de fosa gris i filtre d'acer inoxidable
i accessoris

BDWAFAB

 €9,78ut Filtre de 20 mm, amb cos de fosa gris i filtre d'acer inoxidable
i accessoris

BDWAFBB

 €9,78ut Filtre de 20 mm, amb cos de fosa gris i filtre d'acer inoxidable
i accessoris

BDWAFBC

 €11,44ut Filtre de 25 mm, amb cos de fosa gris i filtre d'acer inoxidable
i accessoris

BDWAFCB

 €18,57ut Vàlvula d'equilibrat de 15 mm amb accessoris i senyalitzadaBDWAGAB

 €20,77ut Vàlvula d'equilibrat de 20 mm amb accessoris i senyalitzadaBDWAGBB
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 €20,77ut Vàlvula d'equilibrat de 20 mm amb accessoris i senyalitzadaBDWAGBC

 €24,04ut Vàlvula d'equilibrat de 25 mm amb accessoris i senyalitzadaBDWAGCB

 €1,36ut Tram canonada de 15 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a
l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat

BDWAIAB

 €1,36ut Tram canonada de 15 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a
l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat

BDWAIAC

 €3,91ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accesoris i señalitzada
de 15 mm, PN-10

BDWAKAB

 €3,91ut Vàlvula de tall de papallona/bola amb accesoris i señalitzada
de 15 mm, PN-10

BDWAKAC

 €8,81ut Filtre de 15 mm, amb cos de fosa gris y filtro d'acer
inoxidable i accessoris

BDWALAB

 €8,81ut Filtre de 15 mm, amb cos de fosa gris y filtro d'acer
inoxidable i accessoris

BDWALAC

 €18,57ut Vàlvula d'equilibrat de 15 mm amb accessoris i señalitzadaBDWANAB

 €18,57ut Vàlvula d'equilibrat de 15 mm amb accessoris i señalitzadaBDWANAC

 €10,28ut Aïllament exterior per a canonades de 15 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

BDWAOAB

 €10,28ut Aïllament exterior per a canonades de 15 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

BDWAOAC

 €1.654,68u Mòdul d'enviament SMSBEMDA1C

 €1.519,74U Ssitema de audiovisuals de l'aulaBESP001

 €43,90ut Llumenera empotrable tipus downlight per a LED de 15w BEXLLU23

 €56,26ut Vàlvula reductora de 40 mm.BFAA4E

 €115,72ut Vàlvula de seguretat per a conjunt de tren de reducció
intercalat en canonada de 40 mm

BFAA5E

 €12,89ut Manòmetre amb aixeta de buidat i lira.BFAA6

 €2,92ut Joc de juntes i cargols per a brides de 80 mm.BFAB4B

 €6,23ut Capilar de pressió de referència d'1 m de longitud.BFAB7

 €2,92ut Joc de juntes i cargols per a brides de 80 mm.BFAB9B
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 €75,03ut Actuador tot-res amb senyal de control a 0-10 V alimentat a
24 V.

BFCA2

 €0,00U ?BFDA1

 €41,62ut Sonda de temperatura per a conductes d'aire.BFDA3

 €47,95ut Sonda de temperatura d'immersió per a líquids.BFDA5

 €81,34ut Sonda combinada de temperatura i humitat relativa, per
ambient exterior.

BFDB2

 €42,95ut Sonda d'humitat relativa en conducte.BFDC1

 €116,31ut Sonda de CO2 per a conducte.BFDJ1

 €2,81ut Connexionat elèctric i de control de termòstat a element
controlat.

BFEA9B

 €2,81ut Connexionat elèctric i de control de termòstat a element
controlat.

BFEA9C

 €2,81ut Connexionat elèctric i de control de termòstat a element
controlat.

BFEA9E

 €2,81ut Connexionat elèctric i de control de termòstat a element
controlat.

BFEA9I

 €19,64ut Termostat amb punt de consigna, comandament 3 velocitats,
entrada per a selector remot hivern/estiu i interruptor
aturada/marxa.

BFEACA

 €19,64ut Termostat amb punt de consigna, comandament 3 velocitats
i interruptor aturada/marxa.

BFEADB

 €19,64ut Termostat amb punt de consigna, comandament 3 velocitats
i interruptor aturada/marxa.

BFEADC

 €19,64ut Termostat amb punt de consigna, comandament 3 velocitats
i interruptor aturada/marxa.

BFEADE

 €9,37ut Termòmetre graduat de 0° a 100 °C per a líquids.BFFA1

 €142,86ut Sonda de pressió diferencial per a canonades d'aigua.BFGC2

 €11,37ut Presostat diferencial per a conductes d'aire.BFHA1

 €7,50ut Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa i 100 mm de
diàmetre.

BFIA1A

 €6,16ut Aixeta de buidat i lira per a manòmetre de glicerina.BFIA2

 €39,41ut Interruptor de flux per a líquids.BFKA1

 €3,79ut Interruptor fi carrera per a actuadors elèctrics.BFQE1

 €7,66ut Vàlvula de bola en by-pass de 40 mm.BFAA3EA

 €214,59ut Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm fabricada en
ametall

BFAB3AB
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 €505,03ut Vàlvula reguladora de pressió embridada de 80 mm
fabricada en ametall

BFAB8AB

 €541,20ut Comptador electrònic per aigua sanitària, del calibre 32 mBFLBMDA

 €4.469,93ut Subestació 1 composta per 15 EA, 32 ED, 13 SA, 3 SD per a
63 bornes.

BGDA1B

 €9,86ut Connectors, accessoris i regletera de bornes per a
subestació 1 composta per 4 EA, 34 ED, 0 EP, 5 SA, 8 SD.

BGDA6B

 €93,91ut Gràfic tipus esquema amb un mínim de 20 punts actius.BGHA2A

 €730,29ut Pantalla tàctil multifunció color de 5'', amb comunicación
IP-852 i TP-10

BGDA1BA

 €49,52ut Connectors, accessoris i regletera de bornes per a
subestació 1 composta per 1 EA, 1 ED,  EP,  SA,  SD.

BGDA6BA

 €114,50ut Armari metàl·lic de 600x400 x 320 mm.BGGA3BB

 €17,17ut Safates, accessoris i fixacions per a armari metàl·lic de
600x400 x 320 mm.

BGGA4BB

 €502,04ut Armari metàl·lic de fixació mural 600x400x150 per
controlador i transformador

BGGA3AAA

 €10,48ut Safates, accessoris i fixacions per a armari metàl·licBGGA4AAA

 €1.169,85ut Conjunt programació i posada en marxa del sistema de
gestió de fan-coils compost per 28 punts.

BGHA7BA

 €1.967,10ut Conjunt programació i posada en marxa del sistema de
gestió tècnica compost per 88 punts.

BGHA7BB

 €1,70m Aillament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 25 mm de
gruix o gruix equivalent

BHBC1GC

 €2,15m Aillament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent

BHBC1GD

 €2,06m Aillament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 25 mm de
gruix o gruix equivalent

BHBC1IC

 €2,48m Aillament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent

BHBC1ID

 €2,46m Aillament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 25 mm de
gruix o gruix equivalent

BHBC1KC
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 €3,04m Aillament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent

BHBC1KD

 €3,57m Aillament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent

BHBC1MD

 €5,14m Aillament exterior per a canonades de 64 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent

BHBC1SD

 €6,79m Aillament exterior per a canonades de 89 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent

BHBC1UD

 €3,04m Aïllament exterior per a canonades de 8 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1BF

 €1,76m Aïllament exterior per a canonades de 12 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1DC

 €3,22m Aïllament exterior per a canonades de 12 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1DF

 €3,31m Aïllament exterior per a canonades de 15 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1EF

 €2,05m Aïllament exterior per a canonades de 18 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1FC

 €3,41m Aïllament exterior per a canonades de 18 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1FF

 €0,60m Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1GA

 €1,69m Aïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 20 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1GB
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 €0,70m Aïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1IA

 €2,00m Aïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 20 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1IB

 €0,94m Aïllament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1KA

 €2,30m Aïllament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 20 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1KB

 €1,21m Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1MA

 €3,99m Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1MD

 €1,45m Aïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1PA

 €4,84m Aïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1PD

 €1,94m Aïllament exterior per a canonades de 64 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1SA

 €5,59m Aïllament exterior per a canonades de 64 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1SD

 €2,05m Aïllament exterior per a canonades de 76 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1TA

 €6,04m Aïllament exterior per a canonades de 76 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1TD
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 €6,93m Aïllament exterior per a canonades de 89 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

BHBD1UD

 €0,07pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 12 mm d'interior i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2DC

 €0,10pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 18 mm d'interior i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2FC

 €0,10pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 20 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2GA

 €0,12pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 25 mm d'interior i de 20 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2GB

 €0,12pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 20 mm d'interior i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2GC

 €0,11pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 20 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2GD

 €0,13pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 25 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2IA

 €0,13pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 25 mm d'interior i de 20 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2IB

 €0,13pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 25 mm d'interior i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2IC

 €0,13pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 25 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2ID

 €0,13pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 32 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2KA

 €0,16pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 32 mm d'interior i de 20 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2KB

 €0,16pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 32 mm d'interior i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2KC

 €0,15pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 32 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2KD

 €0,15pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 40 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2MA
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 €0,20pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 40 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2MD

 €0,24pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 50 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2PA

 €0,26pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 50 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2PD

 €0,26pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 64 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2SA

 €0,29pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 64 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2SD

 €0,37pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 76 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2TA

 €0,39pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 76 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2TD

 €0,52pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 89 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2UD

 €6,09m Recobriment amb xapa d'alumini per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 8 mm de diàmetre interior i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent.

BHBD4BF

 €6,09m Recobriment amb xapa d'alumini per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 12 mm de diàmetre interior i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent.

BHBD4DF

 €6,53m Recobriment amb xapa d'alumini per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 15 mm de diàmetre interior i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent.

BHBD4EF

 €6,53m Recobriment amb xapa d'alumini per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 18 mm de diàmetre interior i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent.

BHBD4FF

 €0,08pp Accessoris i senyalització per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 8 mm d'interior i de 40 mm de gruix o gruix
equivalent, acabada amb xapa d'alumini.

BHBD5BF

 €0,10pp Accessoris i senyalització per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 12 mm d'interior i de 40 mm de gruix o gruix
equivalent, acabada amb xapa d'alumini.

BHBD5DF

 €0,13pp Accessoris i senyalització per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 15 mm d'interior i de 40 mm de gruix o gruix
equivalent, acabada amb xapa d'alumini.

BHBD5EF

 €0,12pp Accessoris i senyalització per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 18 mm d'interior i de 40 mm de gruix o gruix
equivalent, acabada amb xapa d'alumini.

BHBD5FF
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 €0,17pp Sallejat amb silicona de les juntes de l'acabat de xapa
d'alumini de l'aïllament exterior per a canonades

BHBH1BF

 €0,17pp Sallejat amb silicona de les juntes de l'acabat de xapa
d'alumini de l'aïllament exterior per a canonades

BHBH1DF

 €0,17pp Sallejat amb silicona de les juntes de l'acabat de xapa
d'alumini de l'aïllament exterior per a canonades

BHBH1EF

 €0,17pp Sallejat amb silicona de les juntes de l'acabat de xapa
d'alumini de l'aïllament exterior per a canonades

BHBH1FF

 €0,33pp Accessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 89 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

BHBD2UDB

 €6,63ut Bunera sifònica de PVC amb sortida de 110 mm.BJDA1E

 €11,66ut Vàlvula d'aireació de sanejament terciari, amb tapa de remat,
diafragma de ventilació, reixa de protecció i junta elàstica per
a unir per pressió a canonada de 75/90/110 mm.

BJJA2BA

 €5,11pp Canonada de PVC-U tipus B s/UNE EN 1329-1 per a
desguàs de abocador .

BJLA3AA

 €5,11pp Canonada de PVC-U tipus B s/UNE EN 1329-1 per a
desguàs de vàter .

BJLA3AB

 €2,74pp Canonada de PVC-U tipus B s/UNE EN 1329-1 per a
desguàs de dutxa .

BJLA3BA

 €2,74pp Canonada de PVC-U tipus B s/UNE EN 1329-1 per a
desguàs de pila .

BJLA3BB

 €2,74pp Canonada de PVC-U tipus B s/UNE EN 1329-1 per a
desguàs de lavabo .

BJLA3BE

 €5,11pp Canonada de PVC-U tipus B s/UNE EN 1329-1 per a
desguàs de bonera

BJLA3DA

 €2,41pp Accessoris i suports per a desguàs de abocador .BJLA4AA

 €2,41pp Accessoris i suports per a desguàs de vàter .BJLA4AB

 €1,10pp Accessoris i suports per a desguàs de lavabo .BJLA4BA

 €1,10pp Accessoris i suports per a desguàs de pila .BJLA4BB

 €1,10pp Accessoris i suports per a desguàs de dutxa .BJLA4BE

 €2,41pp Accessoris i suports per a desguàs de boneraBJLA4DA

 €4,21ut Desguàs cromat de 32 mm, amb tap amb enllaços.BKAA1A

 €0,42ut Enllaç d'alimentació flexible per a aixeta lavabo amb cartutx
ceràmic, cromat , canella fixa, airejador.

BKBC3A

 €3,09ut Claus de regulació per a aixeta lavabo amb cartutx ceràmic,
cromat , canella fixa i airejador.

BKBC4A

 €139,37ut Tassa per a vàter suspès amb elements de fixació.BKCADD
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 €46,71ud Seient i tapa lacats per a inodor suspèsBKCAHD

 €150,61ut Cisterna amb bastidor de muntatge per a vàter suspès, per a
muntatge encastat o adossat, amb polsador inoxidable mate
de doble descàrrega 3/6 litres, amb aïllament
anticondensació, platines de subjecció i connexions
regulables a xarxa d'alimentació i evacuació

BKCD2

 €33,45ut Cisterna amb bastidor de muntatge per a vàter suspès, per a
muntatge encastat o adossat, amb polsador inoxidable mate
de doble descàrrega 3/6 litres, amb aïllament
anticondensació, platines de subjecció i connexions
regulables a xarxa d'alimentació i evacuació

BKCD2A

 €63,10ut Mesclador temporitzat cromat amb racors de connexió a
xarxa

BKGC3

 €37,37ut Conjunt de dutxa barra lliscantBKGC4A

 €26,90ut Abocador amb connexió d'unió.BKMA1

 €15,67ut Reixa d'acer inoxidable amb coixinet.BKMA2

 €1,09ut Reixeta de porcellana de desguàs.BKMA3

 €0,41ut Joc fixació.BKMA4

 €29,10ut Aixeta temporitzada per aigüera amb canella giratòria i
airejador.

BKPB1B

 €3,09ut Clau de regulació.BKPB4

 €0,42ut Enllaç d'alimentació flexible.BKPB5

 €16,35ut Connector en T i vàlvula depresora de buidatBKQD2

 €54,26ut Lavabo blanc mural, amb ancoratges i fixacions.BKAC1AA

 €40,86ut Aixeta temporitzada per a lavabo, cromat, desguàs amb tapBKBC1BDA

 €68,21ut Aigüera d'acer inoxidable d'una pica i - mm.BKLA1AA

 €82,29ut Aigüera acer inoxidable de dues piques i 40 mm de diàmetre.BKLA4AA

 €43,50ut Aixeta mural cromada per a abocador , amb canella giratòria
i airejador.

BKPC2BA

 €17,29ut Vàlvula de tall tipus bola de 12-14 mm de diàmetreBLFI1B

 €3,37ut Placa de senyalització nº segons UNE 23033, de 297x148
mm, fabricada en alumini .

BLA20BBA

 €3,37ut Placa de senyalització nº 0 segons UNE 23033, de 297x148
mm, fabricada en alumini .

BLA20BBB

 €32,79ut Presa ràpida de oxigen, tipus DIN per a instal·lació
encastada

BLFD1BAA

 €32,79ut Presa ràpida de buit, tipus DIN per a instal·lació encastadaBLFD1BAB
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 €32,79ut Presa ràpida de aire, tipus DIN per a instal·lació encastadaBLFD1BAC

 €7.991,90u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb
un recorregut màxim de 3 m, inclou fixacions, proteccions i
connexionat

BLV1U010

 €5,90ut Sócol de detector d'incendisBMBB1A

 €0,15ut Petit material per a muntatge sòcolBMBB2A

 €0,15ut Petit material per a muntatge sòcolBMBB2B

 €0,15ut Petit material per a muntatge indicador.BMCA2

 €52,00ut Polsador manual d'alarma colectiu.BMCB1A

 €0,15ut Petit material per a muntatge polsador.BMCB2

 €0,30ut Petit material per a muntatge sirenes.BMCC2

 €0,18ut Petit material per a muntatge sirenes.BMCC2A

 €0,30ut Petit material per a muntatge retenidors.BMCD2

 €0,30ut Petit material per a muntatge selector de tancament de
portes

BMCDAA

 €659,37ut Central d'incendis analògica de 2 llaçosBMDABA

 €7,19ut Vàlvula de pas en llautó amb racor de DN 25.BMEB5

 €10,43ut Manòmetre de glicerina graduat de 0 a 15 bar amb lira i
aixeta de pas de DN 15 mm.

BMEB6

 €7,19ut Vàlvula de pas de llautó roscada.BMEB9

 €10,43ut Manòmetre de glicerina graduat de 0 a 16 bar amb llira i clau
de pas de DN 15 mm.

BMEBA

 €1,74m Mànega semirrígida de diàmetre 25 mm (UNE-EN 694).BMEBF

 €49,08ut Debanadora axial circular de xapa, per a ser muntada
directament en armari i capaç de contenir 20 m de mànega
de diàmetre 25 mm. Suport pivotant. Alimentació d'aigua a
través del suport mitjançant doble rótula d'estanqueïtat.
Pintada en color vermell.

BMEBGA

 €6,32ut Llança d'aigua contraincendis multiefecte (tancament, raig,
pulverització i boira) amb cos de policarbonat o ABS.

BMEBH

 €1,74m Mànega semirrígida de diàmetre 25 mm (UNE-EN 694).BMEBI

 €49,08ut Debanadera axial circular de xapa, per a ser muntada
directament en armari i capaç de contenir 20 m de mànega
de diàmetre 25 mm. Suport pivotant. Alimentació d'aigua a
través del suport mitjançant doble rótula d'estanquitat.

BMEBJA

 €6,32ut Llança d'aigua contraincendis multiefecte (tancament, raig,
pulverització i boira) amb cos de policarbonat o ABS.

BMEBK



PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 33

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,09ut Suport per extintor portàtil de 6 kg.BMHA4A

 €1,09ut Suport per a extintor portàtil de 5 kgBMHC3B

 €37,12ut Detector òptic de fumsBMAB1DA

 €37,12ut Detector termovelocimétrico para 57 °C.BMAD1CA

 €4,23ut Indicador de acción para montaje en paret.  .BMCA1BA

 €3,89u Caixa vermella muntatge de superfície per a polsadorBMCB1AC

 €3,07u Tapa transparent per a polsadorBMCB1AT

 €87,46ut Sirena electrònica interiors de PVC.BMCC1AD

 €34,60ut Retenedor electromagnètic de 545 N per a muntatge
paret/sostre/terra amb placa d'ancoratge superfície.

BMCD1CB

 €57,49ut Selector de tancament portes de doble fulla, per a muntatge
sobreposat

BMCD7BA

 €5,95u Base per a sirenaBMCC1ADB

 €19,01ut Sirena electrònica exteriors de plàstic amb pilot lluminòs.BMCC5ACA

 €520,57ut Tarjeta 2 llaçosBMDABA1

 €100,00ut Display Zona FX NETBMDABA2

 €49,03ut Bateria 12V-17 AhBMDABA3

 €690,47ut TAC VIsta 5.1BMDABA4

 €1.923,33ut OPC SERVERBMDABA5

 €249,82ut Pasarel·la RS232/485BMDABA6

 €471,95ut Pannell repetidor FMPX ESBMDABA7

 €38,72ut Armari metàl·lic per a muntar adossat , amb porta de vidre /
inox , frontisses, tanca i tirador, de dimensions 750x60x245
mm.

BMEB1ACA

 €16,52ut Extintor portàtil segons norma EN 3 de pols seca ABC
d'eficàcia 21A-113B i 6 kg de capacitat. Pressió incorporada.

BMHA3AA

 €40,97ut Extintor portàtil segons norma EN 3, d'anhídrid carbònic
d'eficàcia 89B i 5 kg de capacitat.

BMHC1CB

 €71,46ut Extintor sobre carro d'anhídrid carbònic de 10 kg de
capacitat.

BMIC1AA

 €2,97ut Detector d'obertura per contacte magnètic.BNAA1D

 €0,09ut Petit material per a muntatge contacte magnètic.BNAA2

 €0,18ut Petit material per a muntatge detectors bivolumètricsBNAD2
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 €154,61ut Central de seguretat bidireccional per a 16 zones
programables, ampliable

BNCA2B

 €10,20ut Petit material per a muntatge central de seguretatBNCA3

 €0,14ut Petit material per a muntatge mòdul codificadorBNCB4

 €4,21ut Petit material per a muntatge de lector targetes.BNFA6A

 €39,30ut Obreportes elèctric per funcionament ´´Tancat sense tensió´´BNIA1A

 €0,28ut Petit material per a muntatge obreportes elèctric.BNIA2A

 €21,96ut Detector bivolumètric infrarrojos i microondes, per àrea de 12
m

BNAD1BA

 €14,49ut Codificador multiplexat programable per a 4 puntsBNCB3BA

 €43,54ut Teclat consola alfanumèrica, amb 2 línies de 16 caractersBNCC1BB

 €53,71ut Lectora de targetes de proximitat, amb lectura per
aproximació entre 0 i 7 cm

BNFA7CA

 €2,99ut Tarjeta tipus proximitat MIFAREBNFD1BA

 €232,81ut Controlador de 1 lectoras del sistema de control de accesosBNGA1AA

 €26,68ud Material d'instal·lació de controlador de 1 lectoresBNGA2AA

 €1,02m Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x10 mm² de secció.BQAH1E

 €1,50m Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x16 mm² de secció.BQAH1F

 €2,37m Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x25 mm² de secció.BQAH1G

 €3,39m Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x35 mm² de secció.BQAH1H

 €6,63m Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x50 mm² de secció.BQAH1I

 €12,04m Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x95 mm² de secció.BQAH1K

 €0,05pp Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de
1x10 mm² de secció.

BQAH2E

 €0,06pp Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de
1x16 mm² de secció.

BQAH2F

 €0,10pp Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de
1x25 mm² de secció.

BQAH2G

 €0,13pp Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de
1x35 mm² de secció.

BQAH2H

 €0,18pp Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de
1x50 mm² de secció.

BQAH2I

 €0,38pp Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de
1x95 mm² de secció.

BQAH2K

 €9,41m Conductor de Cu resistent al foc 0,6/1 kV de 4x16 mm²BQAJ13
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 €18,63m Conductor de Cu resistent al foc 0,6/1 kV de 4x35 mm²BQAJ15

 €2,41m Conductor de Cu resistent al foc 0,6/1 kV de 1x16 mm²BQAJ1F

 €0,25pp Terminals i accessoris per a cable de coure resistent al foc
0,6/1 kV de 4x16 mm² de secció

BQAJ23

 €0,47pp Terminals i accessoris per a cable de coure resistent al foc
0,6/1 kV de 4x35 mm² de secció

BQAJ25

 €0,06pp Terminals i accessoris per a cable de coure resistent al foc
0,6/1 kV de 1x16 mm² de secció

BQAJ2F

 €0,76pp Tirantets de connexió i brides per a cable de Cu de 35 mm².BQFABA

 €10,89ut Connexionat de control. Secció circuit 1,5  mm².BQLB2B

 €8,71ut Cablejat i connexionat elèctric de fan-coil a termostat ambient
i comandament de tres velocitats, contacte de finestra i
vàlvula 3 vies.

BQLB9A

 €53,97ut Cablejat i connexionat elèctric des de unitat autònoma
exterior fins a la unitat autònoma interior a base de tub de
material aïl

BQLBBA

 €7,86ut Cablejat i connexionat elèctric de fan-coil a caixa de
derivació habitació.

BQLBBB

 €7,86ut Cablejat i connexionat elèctric de fan-coil a termostat ambient
i comandament de tres velocitats, i vàlvula 3 vies.

BQLBE

 €8,71ut Cablejat i connexionat elèctric d'unitat evaporadora a caixa
de derivació habitació.

BQLBFA

 €270,89ut Cablejat i connexionat des de subestació als elements de
QGBT a base de tub de plàstic.

BQLBGC

 €163,47ut Cablejat i connexionat des de subestació als elements de
quadres secundaris a base de tub de plàstic.

BQLBGD

 €84,06ut Cablejat i connexionat des de subestació als elements de
SAI a base de tub de plàstic.

BQLBGE

 €4,05m Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 4x10 mm² de secció.BQAH1AB

 €6,44m Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 4x16 mm² de secció.BQAH1AC

 €14,50m Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 4x35 mm² de secció.BQAH1AE

 €20,41m Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 4x50 mm² de secció.BQAH1AF

 €8,11m Conductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 5x16 mm² de secció.BQAH1AR

 €0,18pp Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de
4x10 mm² de secció.

BQAH2AB

 €0,25pp Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de
4x16 mm² de secció.

BQAH2AC

 €0,47pp Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de
4x35 mm² de secció.

BQAH2AE
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 €0,53pp Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de
4x50 mm² de secció.

BQAH2AF

 €0,31pp Terminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de
5x16 mm² de secció.

BQAH2AR

 €0,89m Conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció,
resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, per
a posada a terra de safata metàl·lica.

BQFAEAC

 €38,14mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

BQU1B150

 €38,14mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

BQU1D190

 €33,29mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador
a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

BQU1E150

 €116,72mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè
i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

BQU1H110

 €0,00u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €0,00u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosBQU25500

 €0,00u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos

BQU25700

 €0,00u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosBQU27500

 €0,00u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos

BQU27900

 €0,00u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €0,00u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2
usos

BQU2D102
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 €0,00u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €0,00u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatBQU2GF00

 €97,27u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €0,00u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000

 €4,39m Safata galvanitzada plastificada perforada amb tapa de
100x75x0,8 mm.

BRBA3D

 €8,18m Safata galvanitzada plastificada perforada amb tapa de
300x75x1,2 mm.

BRBA3J

 €1,37pp Accessoris i suportacions per a safata galvanitzada
perforada amb tapa de 100x75x0,8 mm.

BRBA4D

 €2,52pp Accessoris i suportacions per a safata galvanitzada
perforada amb tapa de 300x75x1,2 mm.

BRBA4J

 €4,39m Safata galvanitzada perforada amb tapa i separador/s de
100x75x0,8 mm.

BRBAFD

 €8,18m Safata galvanitzada perforada amb tapa i separador/s de
300x75x1,2 mm.

BRBAFJ

 €10,31m Safata galvanitzada perforada amb tapa i separador/s de
400x75x1,5 mm.

BRBAFK

 €1,37pp Accessoris, suportacions i separador/s per a safata
galvanitzada perforada amb tapa de 100x75x0,8 mm.

BRBAGD

 €2,52pp Accessoris, suportacions i separador/s per a safata
galvanitzada perforada amb tapa de 300x75x1,2 mm.

BRBAGJ

 €3,41pp Accessoris, suportacions i separador/s per a safata
galvanitzada perforada amb tapa de 400x75x1,5 mm.

BRBAGK

 €5,16m Safata de material aïllant llisa amb tapa de 60x100 mm.BRBB3B

 €1,80pp Accessoris i suportacions per a safata PVC llisa amb tapa de
60x100 mm.

BRBB4B

 €5,26ut Caixa portamecanismes encastable de PVC per a 6
mecanismes.

BRCB3C

 €7,93ut Material de punt de llum incloent conductor de coure 07Z1-K,
tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama
i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor de
coure RZ1 0,6/1kV i safata de reixa de varilles d'acer cincat
bicromatat.

BRDK75

 €8,77ut Material de punt de llum d'enllumenat d'emergència incloent
conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant
flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1 0,6/1kV i
safata de reixa de varilles d'acer cincat bicromatat

BREK75

 €19,63ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
fancoil i part proporcional de línia des de quadre eèctric de
zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent

BRFI1B
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 €19,63ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
fancoil i part proporcional de línia des de quadre eèctric de
zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent

BRFI1C

 €19,63ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
fancoil i part proporcional de línia des de quadre eèctric de
zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent

BRFI1E

 €19,63ut Alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
ventilador i part proporcional de línia des de quadre elèctric
de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent. 

BRFI4A

 €9,26ut Material de punt de força incloent conductor de coure
07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de
la flama i d’acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor
de coure RZ1-K 0,6/11kV i safata de reixa de varilles d'acer
zincat bicromatat

BRFK75

 €7,81m Canal portamecanismes en alumini aïllat de dimensions
110x60 mm.

BRBC1HA

 €3,22pp Accessoris i fixacions per a canal en alumini aïllat de
dimensions 110x60 mm.

BRBC2HA

 €13,92ut Punt de connexiont de multiplexor amb part proporcional de
tub de PVC.

BRGB2AEA

 €13,92ut Punt de connexiont de teclat amb part proporcional de tub de
PVC.

BRGB2AEB

 €13,92ut Punt de connexiont de sirena amb part proporcional de tub
de PVC.

BRGB2AEC

 €13,92ut Punt de connexiont de detector microfónic de rotura de vidre
amb part proporcional de tub de PVC.

BRGB2AED

 €9,27ut Punt de connexiont de bivolumetric amb part proporcional de
tub de PVC.

BRGB2AFD

 €4,64ut Punt de connexiont de contacte magnetic amb part
proporcional de tub de PVC.

BRGB2AGE

 €4,64ut Punt de connexiont de controlador d'accessos amb part
proporcional de tub de PVC.

BRGB2AGF

 €42,10ut Punt de connexió estació de trucada amb cable de 4 parells
de coure UTP CAT6 LSHF des de central de megafonia a
punt.

BRHB5AA

 €5,41ut Punt de connexió regulador de fan-coil amb cable 1x2x0,8
mm trenat des de bus FT-10 a punt.

BRHB5EA

 €5,41ut Punt de connexió unitat ambient amb cable de 4 parells
trenats UTP CAT6 des de regulador de fan-coil a punt.

BRHB5EC

 €5,10ut Punt de connexió d'altaveu amb línia doble incloent
conductor, coberta FRLSZH i resistent al foc

BRHB5EAA

 €23,35ut Punt de connexió de targeta amb conductor, coberta
FRLSZH i resistent al foc

BRHB5EAAA

 €0,84ml Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells
trenats FTP, de categoria 7 segons norma ISO/IEC 11801 2a
edició, sot

BRHG3CAA
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 €6,57ut Material de punt d'alimentació a regulador de
fan-coil/climatitzador compacte incloent conductor de coure
07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de
la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor
de coure RZ1-K 0,6/1kV i safata de reixa de varetes d'acer
zincat bicromatat

BRJK75AA

 €8,36ut Material de punt d'alimentació a lector mural on-line incloent
conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant
flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV
i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat

BRJK75AD

 €5,65ut Material de punt d'alimentació a armari distribuidor rack
incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant
flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV
i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat

BRJK75AE

 €8,86ut Material de punt d'alimentació a subestació incloent
conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant
flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV
i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat

BRJK75AF

 €5,99ut Material de punt d'alimentació a router IP incloent conductor
de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no
propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN
50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV i safata de reixa
de varetes d'acer zincat bicromatat

BRJK75AI

 €4,27ut Material de punt d'alimentació a pantalla tàctil incloent
conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant
flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV
i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat

BRJK75AJ

 €8,36ut Material de punt d'alimentació a porta automàtica incloent tub
de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i
d'acord con la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure
RZ1-K 0,6/1 kV i safata de reixeta de varilles d'acer zincat
bicromatat.

BRJK85AB

 €25,73ut Material de punt d'alimentació acompressor, incloent tub de
material aïllant flexible/rígid

BRJK85EC

 €12,32ut Material de punt d'alimentació a central de megafonia
incloent tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de
la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor
de coure resistent al foc segons UNE-EN 50.200 i UNE-EN
50.362 i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat.

BRJK90AA

 €20,94ut Material de punt alimentació a equip autonom AT02, amb
conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV

BRJL70EC

 €12,78ut Material de punt alimentació a equip autònom AT01, amb
conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV

BRJL70EE

 €26,64ut Material de punt alimentació a CL01-VI / CL01-VR / CL02-VI /
CL02-VR / CL03-VI / CL03-VR/, amb conductor de coure
RZ1-K 0,6/1 kV

BRJL70FA
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 €6,29ut Material de punt d'alimentació a central de seguretat incloent
conductor de coure 07Z1-K i tub de PVC rígid classe M1

BRJM55AK

 €30,07ut Bases de ganiveta tamany 1 , borns i cablejat per a C.G.P.BSAA9A

 €1.468,04ut Aparellatge quadre secundari Ref. Q.S. AULES (QS-AUx)BSB0CA

 €1.665,89ut Aparellatge quadre secundari Ref. Q.S. ESFORÇOS
(QS-AUE)

BSB0CD

 €1.698,68ut Aparellatge quadre secundari Q.S. SERVEIS COMUNS
(QS-SC)

BSB0CE

 €3.922,72ut Aparellatge quadre secundari Ref. Q.S. P2 PLANTA 2ª
(QS-P2)

BSB0CF

 €229,30ut Elements de control, gestió i amidament per a quadre
secundari ref. Q.S. AULES (QS-AUx)

BSBI2A

 €109,33ut Elements de control, gestió i amidament per a quadre
secundari ref. Q.S. ESFORÇOS (QS-AUE)

BSBI2D

 €244,05ut Elements de control, gestió i amidament per a quadre
secundari ref. Q.S. SERVEIS COMUNS (QS-SC)

BSBI2E

 €392,32ut Elements de control, gestió i amidament per a quadre
secundari ref. Q.S. P2 PLANTA 2ª (QS-P2) dibuixats en
l'esquema corresponent.

BSBI2F

 €317,75ut Armari i cablejat per a quadre secundari ref. Q.S. AULES
(QS-AUx)

BSBI3A

 €328,44ut Armari i cablejat per a quadre secundari ref. Q.S.
ESFORÇOS (QS-AUE)

BSBI3D

 €821,11ut Armari i cablejat per a quadre secundari ref. Q.S. SERVEIS
COMUNS (QS-SC)

BSBI3E

 €1.176,96ut Armari i cablejat per a quadre secundari ref. Q.S. P2
PLANTA 2ª (QS-P2)

BSBI3F

 €4.489,24ut Bateria condensadores con filtro antiarmónicos, ud. piloto y
auxiliar, tensión 400 V. Pot. 250 kVAr

BSCA3K

 €318,51ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 2.2 kW.BSEA1B

 €363,83ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 3 kW.BSEA1C

 €416,60ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 4 kW.BSEA1D

 €70,18ut Caixa general de protecció segons norma RU 1403 C,
muntada amb bases de ganiveta de 1, per a 250 A.

BSAA8AA

 €1.220,25ut Aparellatge quadre principal ref. QUADRE GENERAL SAI,
potencia 8 kW, s/esquema sortides.

BSABPBA

 €4.894,71ut Aparellatge quadre principal ref. QUADRE GENERAL DE
BAIXA TENSIÓ, potencia 87 kW, s/esquema sortides.

BSABPDA

 €583,81ut Armari i cablejat per a quadre principal ref. QUADRE
GENERAL SAI , potencia 8 kW , s/esquema sortides.

BSABQBA
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 €1.245,57ut Armari i cablejat per a quadre principal ref. QUADRE
GENERAL DE BAIXA TENSIÓ , potencia 87 kW , s/esquema
sortides.

BSABQDA

 €1.208,45ut Conjunt de protecció i mesura amb armari de doble aïllament
tipus TMF10 per a 87 kW destinat a local comercial, platina
de coure, regletes comprovació amb emissor impulsos.

BSAB5EQAA

 €187,04ut Aparellatge quadre secundari Ref. QS-ZONA PAV1P6BSB0CAA

 €23,92ut Interruptors - seccionadors principals i d'aturada
d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 3850 l/s
del climatitzador CL01

BSBGAAA

 €23,92ut Interruptors - seccionadors principals i d'aturada
d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 3680 l/s
del climatitzador CL02

BSBGABA

 €23,92ut Interruptors - seccionadors principals i d'aturada
d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 1900 l/s
del climatitzador CL03

BSBGACA

 €23,92ut Interruptors - seccionadors principals i d'aturada
d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 460 l/s
del climatitzador CL06

BSBGAFA

 €3.147,00ut S.A.I. trifàsic 10 kVA per a 10 minuts d'autonomia.BSDA5GAAA

 €3,27ut Mecanisme Interruptor 10/16 A 250 V, superfície estanc,
amb tecla i caixa amb marc embellidor.

BTBA3C

 €0,14ut Accessoris i fixacions per a mecanisme Interruptor 10/16 A
250 V superfície estanc amb tecla i caixa amb marc
embellidor.

BTBA4C

 €4,43ut Mecanisme presa de corrent 3P+N+T 16 A 400 V, tipus
industrial, estanc amb tapa abatible.

BTBBPB

 €3,03ut Marc embellidor i caixa, accessoris i fixacions per a
mecanisme presa de corrent 3P+N+T 16 A 400 V, tipus
industrial, estanc amb tapa abatible.

BTBBQB

 €1,48ut Mecanisme Commutador 10 A 250 V, encastable.BTAA1AA

 €1,33ut Mecanisme Interruptor 10 A 250 V, encastable.BTAA1FA

 €1,59ut Tecla, marc embellidor i caixa per a mecanisme encastable
Commutador 10 A 250 V.

BTAA2AA

 €1,59ut Tecla, marc embellidor i caixa per a mecanisme encastable
Interruptor 10 A 250 V.

BTAA2FA

 €2,82ut Marc embellidor i caixa per a mecanisme encastable doble
2P+T, 10/16 A 250 V.

BTAB3BB

 €1,39ut Marc embellidor i caixa per a mecanisme encastable simple
2P+T, 10/16 A 250 V.

BTAB3CB

 €2,65ut Mecanisme presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V
tipus schuko encastable.

BTAB7BB

 €1,21ut Mecanisme presa de corrent simple 2P+T, 10/16 A 250 V
tipus schuko encastable.

BTAB7CB
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 €39,69ut Mecanisme Detector de presència 10/16 A 250 V de
superfície.

BTBA9FA

 €7,70ut Mecanisme presa de corrent doble 2P+T 10/16 A 250 V,
estanc amb tapa abatible.

BTBBMAA

 €3,84ut Mecanisme presa de corrent simple 2P+T 10/16 A 250 V,
estanc amb tapa abatible.

BTBBMBA

 €4,36ut Marc embellidor i caixa, accessoris i fixacions per a
mecanisme presa de corrent doble 2P+T 10/16 A 250 V,
estanc amb tapa abatible.

BTBBNAA

 €3,03ut Marc embellidor i caixa, accessoris i fixacions per a
mecanisme presa de corrent simple 2P+T 10/16 A 250 V,
estanc amb tapa abatible.

BTBBNBA

 €7,87ut Mecanisme presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V per
a instal·lació en canal.

BTCB1AA

 €3,94ut Marco embellecedor y caja para mecanismo toma de
corriente doble 2P+T, 10/16 A 250 V, instalación en canal.

BTCB2AA

 €5,49ut Mecanisme presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V per
a instal·lació en conjunts portamecanismes.

BTEB2AA

 €4,58ut Tub/s T.26 de 2x58 W.BUAA1G

 €12,75ud Tubo/s T.16 de 3x14 W.BUAA6H

 €88,66ud Pantalla empotrable con difusor de aluminio especular y
equipo/s electrónico/s para tubo/s TL.5 de 3x14 W

BUBAMHA

 €35,61ut Pantalla estanca adossada o suspesa amb difusor de
policarbonat i equip/s electrònic/s 230 V AF per a tub/s T.26
de 2x58 W

BUBGDGB

 €116,76ud Pantalla empotrable con difusor de aluminio especular y
equipo/s electrónico/s sensor luz para tubo/s TL.5 de 3x14
W

BUBAMHAA

 €75,48ut Aparell autònom emergència i senyalització  led de 200 lm.BUMABAA

 €71,79ut Aparell autònom emergència i senyalització fluorescent
estanc 6 W, 305 lm.

BUMIAAA

 €26,66ut Regulador de volum de 4-8-16-32 W encastat.BVAC1B

 €3,09ut Accessoris i connectors per a regulador de volum de
4-8-16-32 W de encastar.

BVAC2B

 €137,78ut Micròfon sobretaula amb selecció de fins a 6 zones.BVAD3A

 €4,67ut Accessoris i connectors per a micròfon sobretaula amb
selecció fins a 6 zones.

BVAD4A

 €15,00ut Petit material per a muntatge de càmeres per a CTTV tipus
mini-domo per a ús en interiors.

BVFA5A

 €3,27ut Accessoris i connectors per a presa simple de veu/dades
d'execució encastada/superfície

BVLD4
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 €4,67ut Accessoris i connectors per a presa doble de veu/dades
d'execució encastada/superfície

BVLDB

 €1,87ut Certificació per a enllaç de veu i dades, amb registres i
emissió de certificat.

BVLDK

 €27,08ut Altaveu de 6 W certificat EN54-24, de fals sostre i 6 ´´BVAB1DFA

 €1,56ut Accessoris i connectors per a altaveu de fals sostre de 6 W i
6 ´´.

BVAB2DFA

 €159,45ut Càmera IP per a CTTV de seguretat tipus minidomo color per
a interiors

BVFA4AAA

 €12,19ut Presa doble de veu/dades RJ45 sense pantalla categoria 7BVLD1AB

 €6,09ut Presa simple de veu/dades RJ45 sense pantalla categoria 7BVLD3AB

 €912,25ud Bescanviador amb regulació termostàtica per ACS instantani
i district heating

BXBES1

 €9,34ut Punt de connexió de obreportes fins controlador de portaBXCCAA4

 €23,35ut Equip de xarxa equipotencial en banys i lavabos vestuaris.BXCD3AA

 €1.611,31ut Distribuïdor del sistema de cablejat estructurat per un total de
300 punts RJ45, compost de armari de peu de 800 x 800 mm
amb po

BXCE01A

 €599,83ut Configuració i posada en marxa del sistema de CTTVBXCCTV01

 €149,95ut Disc dur de 2 Tb de capacitat, amb bus SATABXCCTV04

 €222,80ut Treballs de connexionat de nova instal·lació a muntants de
instal·lació existent, 

BXCLIM01

 €210,17ut Adaptació de les reixes lineals per a ajustar-les a l'amplada
de cadascun dels espais a climatitzar. Inclou totes les
embocadures necessàries a conductes de impulsió, retorn i
extracció, així com peces especials per a formació de reixes
de gran amplada i angles de finalització de reixa.
Completament instal•lat.

BXCLIM21

 €18,33ut Detector microfònic de rotura de vidre.BXCOM27A

 €0,46ut Accessoris i connectors.BXCOM27B

 €537,11ut Equipament de recepció residencial, format per dispositiu de
programació, editor de tarjetes proxi amb connexió USB i
sofware de

BXCON02A

 €2.019,41ut Equip d'enregistrament de video IP que inclou un ordinador i
sofware d'enregistrament

BXCTTV02

 €74,98ut Llicència d'ampliació del sistema de vigilància i
enregistrament del circuit tancat de televisió per 1 càmera
analògica o IP

BXCTTV05

 €9,99ud Punt de connexionat de detector, des de línia de zona, amb
cable RF-LH-HF

BXDET01
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 €9,99ut Punt de connexionat de sirena direccionable, des de línia de
sirenes, amb cable RF-LH-HF

BXDET02

 €9,99ut Punt de connexionat de polsador direccionable, des de línia
de zona, amb cable RF-LH-HF

BXDET03

 €19,99ut Punt de connexionat de retenidor de porta, des de central i
font d'alimentació, amb cable RF-LH-HF

BXDET04

 €5,00ut Punt de connexionat de pilot indicador, des de detector, amb
cable RF-LH-HF

BXDET07

 €71,95ut Regulador per gestió centralitzada sobre fan-coil a 4 tubs,
LonMark FT/TP-10

BXGEN01

 €26,77ut Unitat ambient amb sonda de temperatura, ajust de consigna
i ajust de velocitats

BXGEN02

 €505,71ut Router LON/IP bidireccional amb 1 canal FT-10BXGEN03

 €5,89ut Envolvent plàstic amb carril DIN de dimensions 160x155x65
mm (alt x ample x fons)

BXGEN06

 €13,56ut Terminación FTT-10BXGEN03A

 €109,39ut Llumenera tipus tira contínua, amb tecnologia LED, 13W/ml
potència amb difusor

BXLLUMC

 €70,90U Font de tensió LED Strip/Flex 60W/12VBXLLUMD

 €21,66PA Petit material pel muntatge i accessoris: perfileria,tapes i clipsBXLLUME

 €13,07ut Targeta final de línia d'altaveus per supervisió de tall a través
de detecció de to pilot de 20 kHz

BXMEG01

 €5,60ut Caixa de muntatge de EOLBXMEG01A

 €10,43ut Forat en forjat per a pas de tub de PVC, de fins a 60 cm de
diàmetre, incloent segellat. Completament instal·lat.

BXSAN01

 €14,09ut Forat en forjat per a pas de tub de PVC, de 60 a 150 cm de
diàmetre, incloent segellat. Completament instal·lat.

BXSAN02

 €2.666,97ut Central de megafonia de 2 canals (música i avisos) per 6
zones, segons EN54-24 i EN60849

BXSON01

 €0,06m Impregnació antioxidant per a tubs entre 10 i 50 mmBZEA1AA

 €0,13m Esmalt sintètic per a tubs entre 10 i 50 mmBZEA2AA
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 €63,78M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,25000/R 16,250001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,25000 16,25000
Maquinària:

0,96600/R 1,380000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,96600 0,96600
Materials:

0,170000,850000,200B0111000 =xAiguam3
25,7377015,790001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
20,4925081,970000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 46,40020 46,40020
Altres:

% 0,1625016,250001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,16250 0,16250

COST DIRECTE 63,77870

63,77870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,70m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,25000/R 16,250001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,25000 16,25000
Maquinària:

0,96600/R 1,380000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,96600 0,96600
Materials:

0,170000,850000,200B0111000 =xAiguam3
24,0008015,790001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
31,1486081,970000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 55,31940 55,31940

0,162501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,69790
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 €90,96m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,06250/R 16,250001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,06250 17,06250
Maquinària:

1,00050/R 1,380000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,00050 1,00050
Materials:

0,170000,850000,200B0111000 =xAiguam3
24,1587015,790001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
16,3940081,970000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

32,000000,08000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 72,72270 72,72270

0,170631,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,95632

90,95632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,05M3 Formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3D07AA000 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
7,85500/R 15,710000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,85500 7,85500
Materials:

0,280500,850000,330B0111000 =xAiguam3
27,0501081,970000,330B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

8,860008,860001,000B7C100N0 =xEscumant per a formigó cel.lularM3

Subtotal... 36,19060 36,19060

COST DIRECTE 44,04560

44,04560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,19kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,09390/R 18,780000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,08340/R 16,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,17730 0,17730
Materials:

0,008800,880000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400

N/mm2
kg

Subtotal... 0,00880 0,00880
Altres:

% 0,001770,177001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,00177 0,00177

COST DIRECTE 0,18787

0,18787COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,63KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I
MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09390/R 18,780000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,08340/R 16,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,17730 0,17730
Materials:

0,008980,880000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,441000,420001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2
kg

Subtotal... 0,44998 0,44998

0,001771,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,62905

0,62905COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,14m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a
l'obra i manipulada a taller

D0B341C6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07512/R 18,780000,004A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,06672/R 16,680000,004A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,14184 0,14184
Materials:

1,100B0B341C4 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2
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Subtotal...

COST DIRECTE 0,14184

0,14184COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24,00m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

E45917B3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,52132/R 18,780000,294A0122000 =xOficial 1a paletah
18,47496/R 15,710001,176A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,99628 23,99628
Materials:

1,050B065710C =xFormigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal...

COST DIRECTE 23,99628
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,99628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,99kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B93000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18780/R 18,780000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,16680/R 16,680000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,35460 0,35460
Materials:

0,008800,880000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,629050,629051,000D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I

MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2

KG

Subtotal... 0,63785 0,63785

COST DIRECTE 0,99245
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,99245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,87m2 Armadura per a l'armadura de sostres amb elements
resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

E4B9DC88 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37560/R 18,780000,020A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,33360/R 16,680000,020A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,70920 0,70920
Materials:
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0,015840,880000,018B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,141840,141841,000D0B341C6 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15

cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a
l'obra i manipulada a taller

m2

Subtotal... 0,15768 0,15768

COST DIRECTE 0,86688
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,86688COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,48m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de
malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

E4LM1A20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25360/R 18,780000,120A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
4,00320/R 16,680000,240A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 6,25680 6,25680
Materials:

20,1246019,730001,020B4LM1A20 =xPerfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix,
de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima,
pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

m2

Subtotal... 20,12460 20,12460
Altres:

% 0,093856,256671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,09385 0,09385

COST DIRECTE 26,47525
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,47525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,57m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat,
de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà

E5Z15N40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,62920/R 18,780000,140A0122000 =xOficial 1a paletah
2,19940/R 15,710000,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,82860 4,82860
Materials:

6,6729144,045600,1515D07AA000 =xFormigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3M3

Subtotal... 6,67291 6,67291
Altres:

% 0,072434,828671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,07243 0,07243
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COST DIRECTE 11,57394
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,57394COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,31m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm,
d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no
adherida

E763200L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87800/R 18,780000,100A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
0,83400/R 16,680000,050A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 2,71200 2,71200
Materials:

0,267753,570000,075B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg
5,115004,650001,100B7621600 =xLàmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de

pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm
m2

1,174005,870000,200B7JZ00B0 =xCinta de cautxú cru per a junts de membranesm

Subtotal... 6,55675 6,55675
Altres:

% 0,040682,712001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,04068 0,04068

COST DIRECTE 9,30943
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,30943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,87m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

E7B111A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,75120/R 18,780000,040A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
0,33360/R 16,680000,020A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 1,08480 1,08480
Materials:

0,770000,700001,100B7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

m2

Subtotal... 0,77000 0,77000
Altres:

% 0,016271,084671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,01627 0,01627

COST DIRECTE 1,87107
0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,87107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,80m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN
13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >= 1,786 m2K/W, amb la superfície
llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

E7C23571 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12680/R 18,780000,060A0122000 =xOficial 1a paletah
0,47130/R 15,710000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,59810 1,59810
Materials:

7,182006,840001,050B7C23570 =xPlanxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 80 mm
de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica >= 1,786 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa

m2

Subtotal... 7,18200 7,18200
Altres:

% 0,023971,598001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,02397 0,02397

COST DIRECTE 8,80407
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,80407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,06m2 Enllatat de fusta de pi tractat al autoclau amb sals de coure,
en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col.locades
cada 60 cm i fixades mecànicament a formigó o obra.

E8Z211X1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,63400/R 18,780000,300A0122000 =xOficial 1a paletah
2,35650/R 15,710000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,99050 7,99050
Materials:

0,640000,080008,000B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb visu
1,42989259,980000,0055B0D32000 =xLlata de fusta de pi tractada al autoclau amb sals de courem3

Subtotal... 2,06989 2,06989

COST DIRECTE 10,06039
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,06039COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,91m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

E9U21BAD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

2,81700/R 18,780000,150A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
0,83400/R 16,680000,050A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 3,65100 3,65100
Materials:

0,069350,690000,1005B9CZ2000 =xBeurada de colorkg
3,060003,000001,020B9U21BA0 =xSòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçàriam
0,0701663,778700,0011D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra

de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

M3

Subtotal... 3,19951 3,19951

0,054771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,90528
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,90528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,71m2 Formació de sostre inclinat de 11 cm de gruix total, amb
planxes col·laborants d'acer galvanitzat tipus eurocol 60, de
gruix 0.75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 kN/m2, amb una quantia
de 1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,10 m3/m2 de
formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
inclos el subministrament i col·locació de 1D10mm en cada
greca i els encofrats perimetrals necessaris i tots els mitjans
auxiliars

14LM1246 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

2,8795523,996280,120E45917B3 =xFormigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

m3

1,488680,992451,500E4B93000 =xArmadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

0,866880,866881,000E4B9DC88 =xArmadura per a l'armadura de sostres amb elements
resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

m2

26,4752526,475251,000E4LM1A20 =xMuntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de
malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

m2

Subtotal... 31,71036 31,71036

COST DIRECTE 31,71036
0,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
31,71036COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,23m2 Formació de sostre de 11 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat tipus eurocol 60, de gruix
0.75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 kN/m2, amb una quantia
de 1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,10 m3/m2 de
formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
inclos el subministrament i col·locació de 1D10mm en cada
greca i els encofrats perimetrals necessaris i tots els mitjans
auxiliars

14LM1248 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

2,3996323,996280,100E45917B3 =xFormigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

m3

1,488680,992451,500E4B93000 =xArmadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

0,866880,866881,000E4B9DC88 =xArmadura per a l'armadura de sostres amb elements
resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

m2

26,4752526,475251,000E4LM1A20 =xMuntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de
malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

m2

Subtotal... 31,23044 31,23044

COST DIRECTE 31,23044
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,23044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,16m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó
cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una
membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm
d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament amb
plaques de poliestirè extruït de gruix 100 mm, doble capa
separadora amb geotèxtil per acabar amb un paviment de
formigó.

15113AXB Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

11,5739411,573941,000E5Z15N40 =xFormació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat,
de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà

m2

10,240379,309431,100E763200L =xMembrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm,
d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no
adherida

m2
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3,742141,871072,000E7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat

mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir
m2

17,608148,804072,000E7C23571 =xAïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN
13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >= 1,786 m2K/W, amb la superfície
llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

m2

Subtotal... 43,16459 43,16459

COST DIRECTE 43,16459
0,00%DESPESES INDIRECTES

43,16459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,97m2 Subministrament i col·locació de reforços de fusta massissa
de 45mm de gruix en l'interior de l'estructura de pladur per a
poder penjar qualsevol tipus de sanitari, moble, etc., inclosos
tots els remats i mitjans auxiliars

1652UKIU Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,53000/R 15,300000,100A012A000 =xOficial 1a fusterH
2,69800/R 13,490000,200A013A000 =xAjudant fusterH

Subtotal... 4,22800 4,22800
Altres:

11,6800011,680001,000BA1123DR =xFusta massissa de 45mm de gruixm2
% 0,063424,228001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 11,74342 11,74342

COST DIRECTE 15,97142
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,97142COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.357,17u Control d'incendis del sistema de detecció que inclou:
- Programació i posada en funcionament de la centraleta
- Integració TAC VISTA I PLÀNOLS
- Comprovació de punts SCADA
- Instal·lació de Server OPC i Client OPC

CDST1 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

714,83071/R 19,1300037,367A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
642,33873/R 17,1900037,367A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 1.357,16944 1.357,16944

COST DIRECTE 1.357,16944
0,00%DESPESES INDIRECTES
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1.357,16944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00u NOTA: tots els panys han de ser amastrejats amb 3 nivells
d'amastrejament segons DF i propietat

E0000001 Rend.: 1,000P- 6

 €16,18m2 Treballs d'impermeabilització del terra dels sanitaris amb tela
asfàltica polimèrica, inclòs part proporcional de la zona dels
minvells i dues capes de geotextil de 300gr (una a la part
inferior i l'altre a la part superior de la impermeabilització).

E0001501 Rend.: 1,000P- 7

 €16,18m2 Treballs d'impermeabilització del terra de l'entrada al
Tecnocampus amb tela asfàltica polimèrica, inclòs part
proporcional de la zona dels minvells i dues capes de
geotextil de 300gr (una a la part inferior i l'altre a la part
superior de la impermeabilització).

E0001554 Rend.: 1,000P- 8

 €21,78u Retirada del mobiliari urbà existent necessari per a la
realització de l'obra inclosa la recol·locació un cop acabada
l'obra

E0101001 Rend.: 1,000P- 9

 €23,72u Protecció del paviment existent de la urbanització durant
l'obra inclosa la reposició de totes les peces malmeses a la
finalització.

E0101002 Rend.: 1,000P- 10

 €14,28u Protecció del mur cortina existent per evitar trencaments de
vidres durant l'obra

E0101003 Rend.: 1,000P- 11

 €1.488,00u Partida per al control de qualitat de l'obraE0103001 Rend.: 1,000P- 12

 €33,93m2 Substitució de vidre en mur cortina existent per panell
sandwitx microranurat de 35mm de gruix total amb interior
d'aïllament tèrmic amb una U total del conjunt inferior 0,4
amb acabat color alumini identic a la perfileria mur cortina
existent, inclosa la retirada de runa a contenidor, transport i
gestió de residus.

E0106011 Rend.: 1,000P- 13

 €726,64u Subministrament, mecanització i col·locació de porta vidriera
en mur cortina existent de mides 100x210cm segons planols,
inclosa la retirada del vidre actual a contenidor i transport a
l'abocador i canon.

E0106012 Rend.: 1,000P- 14

 €64,85m2 Tancament de vidre U glass doble de 26cm d'ample i màxim
3 m d'alçada sobre perfileria d'alumini, inclos segellats,
ancoratges, fixacions i mitjans auxiliars d'elevació i inclosos
tots els mitjans d'elevació i auxiliars.

E0106013 Rend.: 1,000P- 15
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 €595,20u Partida d'abonament íntegre per a la neteja complementaria
final de l´edifici, inclouent el fregat de totes les superficies,
neteja final dels fronts de fusta tractada, alicatats, vidres, etc.
deixant tot el edifici en perfecte estat, sense que presenti
restes d´obra realitzada.

E0114001 Rend.: 1,000P- 16

 €9,09m3 Excavació de rases per a xarxa de canonades (aigua
sanitaria ) i pericons per mitjans mecànics en qualsevol tipus
de terreny, incloent formació de solera de formigó, reblert i
compactat, protecció de juntes amb argollat de maó,
reposició de terres, trasllat de terres sobrants a abocador
autorizat, sense limitació de distància, treballs auxiliars, ma
d'obra i material necessari.

E1BA10BA Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,63603/R 17,190000,037A0165 =xPeóh

Subtotal... 0,63603 0,63603
Maquinària:

4,84640/R 46,600000,104C1331 =xMaquinària per reposició i compactat en qualsevol tipus de
terreny

h

1,77441/R 31,130000,057C1507 =xTransport per mitjans mecànics amb càrrega de vehícles per
mitjans mecànics

h

Subtotal... 6,62081 6,62081
Materials:

1,830001,830001,000B1BA3 =xMaterial necessari per a formació de solera de formigó.m3

Subtotal... 1,83000 1,83000

COST DIRECTE 9,08684
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,08684COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,24ut Connexionat a la instal·lació existent de sanejament ,
incloent els treballs i materials necessaris per realitzar
aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar
la instal·lació completament acabada.

E1KB10A Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,10746/R 19,130000,842A0125 =xOficial 1ª paletah
14,47398/R 17,190000,842A0165 =xPeóh

Subtotal... 30,58144 30,58144
Materials:

92,6600092,660001,000B1KB11A =xMaterial necessari per al connexionat a la instal·lació existent
de sanejament.

ut

Subtotal... 92,66000 92,66000

COST DIRECTE 123,24144
0,00%DESPESES INDIRECTES
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123,24144COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.218,67ut Escomesa a la xarxa pública de subministrament de aigua
sanitaria , amb canonada de PEAD50 de diàmetre, incloent
els treballs de ma d'obra i material necessari per realitzar
aquestes tasques, com són: permisos i drets d'escomesa,
excavació de rases i instal·lació de materials (pericons,
canonada d'alimentació, vàlvules, etc.), segons normes i
criteris de la companyia subministradora.

E1KB11D Rend.: 1,000P- 19

 €144,76ut Pericó i elements de connexió a la xarxa de la companyia
subministradora d'aigua, per a un ramal de connexió de
servei de 40 mm de diàmetre, incloent pericó de fàbrica de
maó amb tapa de registre de foneria impermeabilitzat amb
lliscat interior i desguàs sifònic en la base, amb ancoratges i
elements de subjecció en el cas d'instal·lació suspesa,
passamurs, tram de canonada d'alimentació amb brida PN16
d'acer galvanitzat per a connexió a ramal de companyia.
Completament instal·lat segons especificacions tècniques de
la companyia subministradora.

E1KB13C Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,39466/R 19,130000,282A0125 =xOficial 1ª paletah
4,84758/R 17,190000,282A0165 =xPeóh

Subtotal... 10,24224 10,24224
Materials:

81,7400081,740001,000B1KB1C =xPericó amb tapa de registre per ramal de connexió de servei
d'aigua de 40 mm

ut

9,340009,340001,000B1KB2 =xDesguàs sifònic per a pericó de connexió de servei d'aiguaut
34,1000034,100001,000B1KB3C =xAncoratge passamurs i elements de subjecció per a connexió

de servei de 40 mm
ut

9,340009,340001,000B1KB4C =xTram de canonada d'alimentació amb brida de connexió a
ramal de 40 mm

ut

Subtotal... 134,52000 134,52000

COST DIRECTE 144,76224
0,00%DESPESES INDIRECTES

144,76224COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3.083,63ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar les instal·lacions
completament acabada, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com
verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports
especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i
material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al
muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra civil i
arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa d'obra.

E1KA1A11 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

850,90240/R 19,1300044,480A0125 =xOficial 1ª paletah
764,61120/R 17,1900044,480A0165 =xPeóh

Subtotal... 1.615,51360 1.615,51360
Materials:

1.468,120001.468,120001,000B1KA1AA2 =xMaterial ajuts del ram del paleta de les instal·lacions.ut

Subtotal... 1.468,12000 1.468,12000

COST DIRECTE 3.083,63360
0,00%DESPESES INDIRECTES

3.083,63360COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.132,42ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas
d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes
adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a
l'element compartimentador; segons les instal·lacions
s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240)
homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per
mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen
de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant
plaques segellants d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm
de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma
UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada
sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta
densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de
silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert
bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com
materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació,
completament realitzat segons Especificacions Tècniques del
fabricant del producte i aplicat en cada cas segons
coordinació de la Direcció Faculativa.

E1KA20A1 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

357,42492/R 19,1300018,684A0125 =xOficial 1ª paletah
321,17796/R 17,1900018,684A0165 =xPeóh

Subtotal... 678,60288 678,60288
Materials:

1.453,820001.453,820001,000B1KA2AA =xMaterial per al reblert i segellat de forats oberts per a
instal·lacions.

ut

Subtotal... 1.453,82000 1.453,82000

COST DIRECTE 2.132,42288
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.132,42288COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,08ut Placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis,
senyal nº segons UNE 23033, per a senyalització de BIE ,
de dimensions 297x148 mm, fabricada en alumini .
Completament instal·lada.

E1LA20BBA Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89911/R 19,130000,047A0124 =xOficial 1ª muntadorh
0,80793/R 17,190000,047A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,70704 1,70704
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Materials:

3,370003,370001,000BLA20BBA =xPlaca de senyalització nº segons UNE 23033, de 297x148
mm, fabricada en alumini .

ut

Subtotal... 3,37000 3,37000

COST DIRECTE 5,07704
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,07704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,08ut Placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis,
senyal nº segons UNE 23033, per a senyalització de extintor
CO2 , de dimensions 297x148 mm, fabricada en alumini .
Completament instal·lada.

E1LA20BBC Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89911/R 19,130000,047A0124 =xOficial 1ª muntadorh
0,80793/R 17,190000,047A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,70704 1,70704
Materials:

3,370003,370001,000BLA20BBA =xPlaca de senyalització nº segons UNE 23033, de 297x148
mm, fabricada en alumini .

ut

Subtotal... 3,37000 3,37000

COST DIRECTE 5,07704
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,07704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,08ut Placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis,
senyal nº 0 segons UNE 23033, per a senyalització de
extintor , de dimensions 297x148 mm, fabricada en alumini .
Completament instal·lada.

E1LA20BBD Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89911/R 19,130000,047A0124 =xOficial 1ª muntadorh
0,80793/R 17,190000,047A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,70704 1,70704
Materials:

3,370003,370001,000BLA20BBB =xPlaca de senyalització nº 0 segons UNE 23033, de 297x148
mm, fabricada en alumini .

ut

Subtotal... 3,37000 3,37000

COST DIRECTE 5,07704
0,00%DESPESES INDIRECTES
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5,07704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,17ut Armari per a registre comptadors construït en obra , de
dimensions mínimes interiors de 1300x600x500 mm, equipat
amb portes, pany, fixació i suport. Inclosa construcció de
fornícula amb les feines d'obra civil necessàries.
Completament instal·lat.

E1MB20CA Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,80845/R 19,130000,565A0124 =xOficial 1ª muntadorh
9,71235/R 17,190000,565A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 20,52080 20,52080
Materials:

163,65000163,650001,000B1MB1CA =xArmari registre comptadors construït en obra de
1300x600x500 mm amb portes, pany, fixació i suport

ut

16,0000016,000001,000B1MB2CA =xConstrucció de fornícula per a armari de comptadors
construït en obra de dimensions 1300x600x500 mm

ut

Subtotal... 179,65000 179,65000

COST DIRECTE 200,17080
0,00%DESPESES INDIRECTES

200,17080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €559,95ut Preparació de tota la documentació d'obra de les
instal·lacions segons plec de condicions generals i
instruccions de la D.F., comprenent:
- Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic
(AUTOCAD) segons indicacions de la D.F.
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3
còpies aprovades per la D.F.).
- Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions
tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final
actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades
per la D.F.).
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions
d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3
còpies aprovades per la D.F.).
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no
podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni
veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui
afectar al pressupost.

E2AA01A1 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

559,95000559,950001,000B2AA1AA =xDocumentació d'execució i final d'obra de instal·lacions .ut

Subtotal... 559,95000 559,95000

COST DIRECTE 559,95000
0,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
559,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.482,68ut Legalització de totes les instal·lacions que es vegin
afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la
preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional
corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels
expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats
Col·laboradores, inclús l'abonament de les tases
corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que
s'hagi de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar
a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el
contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el
servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient.

E2AA02A1 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.482,680001.482,680001,000B2AA2AA =xLegalització instal·lacionsut

Subtotal... 1.482,68000 1.482,68000

COST DIRECTE 1.482,68000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.482,68000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,38kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

E4415125 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27825/R 18,550000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,24390/R 16,260000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,52215 0,52215
Maquinària:

0,03810/R 2,540000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,03810 0,03810
Materials:

0,810000,810001,000B44Z502A =xAcer 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 soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,81000 0,81000
Altres:

% 0,013050,522002,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,01305 0,01305
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COST DIRECTE 1,38330
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,38330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

E4435115 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33390/R 18,550000,018A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,16260/R 16,260000,010A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,49650 0,49650
Maquinària:

0,04572/R 2,540000,018C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,04572 0,04572
Materials:

0,760000,760001,000B44Z501A =xAcer 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

kg

Subtotal... 0,76000 0,76000
Altres:

% 0,012410,496402,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,01241 0,01241

COST DIRECTE 1,31463
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,31463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,03kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques

E4475217 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33804/R 18,780000,018A0122000 =xOficial 1a paletah
0,28278/R 15,710000,018A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,62082 0,62082
Materials:

1,390001,390001,000B44Z5016 =xAcer 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
cargols i galvanitzat

kg
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Subtotal... 1,39000 1,39000
Altres:

% 0,015520,620802,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,01552 0,01552

COST DIRECTE 2,02634
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,02634COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,83kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a corretja
formada per peça simple, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

E44BF132 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64925/R 18,550000,035A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,32520/R 16,260000,020A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,97445 0,97445
Maquinària:

0,08890/R 2,540000,035C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,08890 0,08890
Materials:

0,740000,740001,000B44ZF031 =xAcer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça
simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,74000 0,74000
Altres:

% 0,024360,974402,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,02436 0,02436

COST DIRECTE 1,82771
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,82771COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,85kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, pletines i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

E44Z5A25 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92750/R 18,550000,050A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,81300/R 16,260000,050A0135000 =xAjudant soldadorh
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Subtotal... 1,74050 1,74050

Maquinària:
0,12700/R 2,540000,050C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,12700 0,12700
Materials:

0,960000,960001,000B44Z5A2A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 0,96000 0,96000
Altres:

% 0,026111,740671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,02611 0,02611

COST DIRECTE 2,85361
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,85361COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,11u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol,
volandera i femella

E4ZW1P70 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,81700/R 18,780000,150A0121000 =xOficial 1ah
2,35650/R 15,710000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,17350 5,17350
Materials:

5,860005,860001,000B0A63M00 =xTac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

Subtotal... 5,86000 5,86000
Altres:

% 0,077605,173331,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,07760 0,07760

COST DIRECTE 11,11110
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,11110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,88u Gàrgola amb reixeta, de PVC i D 25 mm, col.locada amb
fixacions mecàniques

E5ZFU001 Rend.: 1,000P- 35
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 €25,69m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari ancorat a forjat
amb barres del diàmetre 12mm cada 20cm i formació
d'obertures en forma obliqua segons detall plànols. 

E618565P Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,26320/R 18,780000,440A0122000 =xOficial 1a paletah
3,45620/R 15,710000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,71940 11,71940
Materials:

12,321681,0300011,9628B0E244L1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm,
per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

u

1,3552590,956330,0149D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 13,67693 13,67693
Altres:

% 0,2929911,719602,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,29299 0,29299

COST DIRECTE 25,68932
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,68932COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,85m2 Paret de tancament a més de 3m d'alçada per a revestir de
20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari, omplert tot de formigó i armat amb murfor
en totes les juntes horitzontals i una barra del D12mm en tota
l'alçada cada 20cm, incloses les bastides i tots els mitjans
auxiliars i formació de pilars cada 5 ml o fracció i congreny
superior de formigó 40x20cm armat amb 4D10mm i estreps
del D8mm cada 20cm.

E618569K Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,13160/R 18,780000,220A0122000 =xOficial 1a paletah
3,45620/R 15,710000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,58780 7,58780
Materials:

10,2975041,190000,250B0651080 =xFormigó ha-25/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

M3

2,100000,420005,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg
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12,321681,0300011,9628B0E244L1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm,

per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
u

1,3552590,956330,0149D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 26,07443 26,07443
Altres:

% 0,189707,588002,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,18970 0,18970

COST DIRECTE 33,85193
0,00%DESPESES INDIRECTES

33,85193COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,94m2 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 108 mm, muntants cada 400 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques
interiors tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix a
tota l'alçada, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W. Inclòs
el tall de la última placa en la seva part inferior 8cm per poder
embotir el sòcol i que quedi enrasat al parament.

E6524A7P Rend.: 2,198P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,56324/R 18,780000,300A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
1,51774/R 16,680000,200A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 4,08098 4,08098
Materials:

2,595606,180000,420B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatCu
0,199501,330000,150B0A4A400 =xVisos, galvanitzatsCu
1,560000,1300012,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
7,231601,790004,040B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la

norma UNE-EN 520
m2

7,056000,960007,350B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 75 mm d'amplària

m

1,855350,930001,995B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals
amb perfils 75 mm d'amplària

m

0,366600,390000,940B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m

10,149009,950001,020B7C9H5M0 =xPlaca semirígida de llana de roca 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 m2K/W

m2

0,608000,760000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg
0,240000,060004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
M

Subtotal... 31,86165 31,86165
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COST DIRECTE 35,94263
0,00%DESPESES INDIRECTES

35,94263COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,34u Formació de caixó en envà o trasdossat de pladur i/o paret
de bloc per a l'encastament dels extintors i Bies, segons
indicacions de la DF inclosos tots els materials necessaris i
mitjans auxiliars.

E6524ANI Rend.: 1,000P- 39

 €17,54m2 Suplement per aconseguir RF-120 substituint placa standart
per placa FOC segueix descripció de l'envà ja comptat en
partida independent.

E6524ARF Rend.: 1,000P- 40

 €50,63m2 Subministament i col·locació de tancament inclinat per sobre
de les parets límits dels boxes, vestidors, consergeria en
contacte amb el hall principal i sobre llinda metàl·lica, amb
policarbonat de 4 cel·les incloent tots els remats perimetrals,
segellats, juntes i mitjans d'elevació i auxiliars

E6525D7R Rend.: 1,000P- 41

 €1,78m2 Repercussió per substitució de placa de guix laminat tipus
estàndard (A) per placa hidròfuga (H)

E652X001 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

1,780001,780001,000B0CCX001 =xRepercussió per substitució de placa de guix laminat tipus
estàndard (A) per placa hidròfuga (H)

m2

Subtotal... 1,78000 1,78000

COST DIRECTE 1,78000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,78000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €203,07u Mòdul de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 90 cm d'amplària i, 205 cm d'alçada total amb
els fixes laterals inclosos, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix i acabat de color a dues cares, amb
ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1
tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació

E66AF200 Rend.: 1,000P- 43

 €639,21u F04 - Formació de armari de fondària trapezoidal acabat amb
HPL i interior amb melamina blanca amb 4 estanteries
subjectat per estructura de pladur igual a les parets de
tancament de l'aula incloses les dues portes, ferratges,
elements de penjar i tots els mitjans auxiliars de mides
aproximades 150x80x220cm i el mòdul interior prefabricat.

E66AF208 Rend.: 1,000P- 44
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 €105,58m2 Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini
lacat, amb una inèrcia superior a 1000 cm4, fixats amb
elements específics a l'estructura inclosa la col·locació de la
porta batent segons plànols.

E6ME1490 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,39000/R 18,780000,500A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
16,68000/R 16,680001,000A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 26,07000 26,07000
Materials:

79,1175075,350001,050B6ME1490 =xPerfileria d'alumini lacat amb perfils horitzontals i verticals
vistos amb una inèrcia superior a 1000 cm4, per a
composició de mur cortina, incloses les fixacions a
l'estructura

m

Subtotal... 79,11750 79,11750
Altres:

% 0,3910526,070001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,39105 0,39105

COST DIRECTE 105,57855
0,00%DESPESES INDIRECTES

105,57855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €211,56m2 Mur cortina inclinat amb perfils horitzontals i verticals vistos
d'alumini lacat, amb una inèrcia superior a 1000 cm4, fixats
amb elements específics a l'estructura inclos vidre aïllant
d'una lluna de baixa emissivitat i un vidre laminar, amb vidre
interior de baixa emissivitat de 6+6 mm de gruix, cambra
d'aire amb argon de 14 mm i vidre exterior laminar de
seguretat incolor de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral
transparent, resistència a una empempta de 300kg/ml
aplicada a 1 metre d'alçada, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini factor solar total inferior a 35 i
estructura metàl·lica de soportació segons plànols. Inclosos
tots els mitjans d'elevació i auxiliars.

E6ME1491 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,39000/R 18,780000,500A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
16,68000/R 16,680001,000A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 26,07000 26,07000
Materials:

94,1875075,350001,250B6ME1490 =xPerfileria d'alumini lacat amb perfils horitzontals i verticals
vistos amb una inèrcia superior a 1000 cm4, per a
composició de mur cortina, incloses les fixacions a
l'estructura

m

Subtotal... 94,18750 94,18750
Partides d'obra:
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90,9136690,913661,000EC1FQE87 =xVidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i un vidre

laminar, amb vidre interior de baixa emissivitat de 6+6 mm de
gruix, cambra d'aire amb argon de 14 mm i vidre exterior
laminar de seguretat incolor de 5+5 mm de gruix amb 1
butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini factor solar total inferior a 35

m2

Subtotal... 90,91366 90,91366
Altres:

% 0,3910526,070001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,39105 0,39105

COST DIRECTE 211,56221
0,00%DESPESES INDIRECTES

211,56221COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,03m2 Placa d'espuma d'aglomerat de poliuretà de 300 kg/m3 de
densitat, de 25 mm de gruix, amb vel de protecció, col·locada
adherida tipus arkobel o equivalent.

E7CEP277 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,50240/R 18,780000,080A0122000 =xOficial 1a paletah
0,62840/R 15,710000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,13080 2,13080
Materials:

1,072073,570000,3003B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg
7,797107,570001,030B7CDP231 =xPlaca d'espuma d'aglomerat de poliuretà de 300 kg/m3 de

densitat, de 25 mm de gruix
m2

Subtotal... 8,86917 8,86917
Altres:

% 0,031962,130671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,03196 0,03196

COST DIRECTE 11,03193
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,03193COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,70m2 Repassos d'aïllament de gruix 3 cm, amb morter format per
ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements lineals

E7D21508 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,44140/R 18,780000,130A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
1,00080/R 16,680000,060A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 3,44220 3,44220
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Maquinària:

0,44330/R 3,410000,130C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsh

Subtotal... 0,44330 0,44330
Materials:

0,018700,850000,022B0111000 =xAiguam3
7,711200,4200018,360B7D20021 =xMorter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de

densitat, en sacs
kg

Subtotal... 7,72990 7,72990
Altres:

% 0,086063,442402,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,08606 0,08606

COST DIRECTE 11,70146
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,70146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,70m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter format per ciment i
perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat
sobre elements lineals

E7D21523 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,44140/R 18,780000,130A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
1,00080/R 16,680000,060A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 3,44220 3,44220
Maquinària:

0,44330/R 3,410000,130C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsh

Subtotal... 0,44330 0,44330
Materials:

0,018700,850000,022B0111000 =xAiguam3
7,711200,4200018,360B7D20021 =xMorter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de

densitat, en sacs
kg

Subtotal... 7,72990 7,72990
Altres:

% 0,086063,442402,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,08606 0,08606

COST DIRECTE 11,70146
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,70146COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,91m2 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 alt, de 6 a 15 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

E8251225 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,63400/R 18,780000,300A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
1,57100/R 15,710000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,20500 7,20500
Materials:

0,127500,250000,510B05A2103 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

kg

1,274730,260004,9028B0711010 =xAdhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004kg
13,1230011,930001,100B0FH3182 =xRajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de

valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 14,52523 14,52523
Altres:

% 0,180137,205202,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,18013 0,18013

COST DIRECTE 21,91036
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,91036COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,35m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals
de 48 mm d'amplaria, amb 2 placa tipus estàndard (A) de 15
mm de gruix i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W, fixada mecànicament
inclosos els retranqueigs dels pilars i caixons. Inclòs el tall de
la última placa en la seva part inferior 8cm per poder embotir
el sòcol i que quedi enrasat al parament.

E83E546A Rend.: 1,000P- 51

 €31,77m2 Folrat de jàsseres del sostre principal amb plaques de guix
laminat format per estructura metàl·lica amb tub de 40x20mm
cada metre soldada a les jàsseres, amb un gruix total de
l'extradossat de 70 mm, muntants cada 100 cm de 40 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament, inclosos els retranqueigs, les
peces especials, els mitjans d'elevació i la reposició de
l'aïllament ignífug que es desenganxi.

E83E548T Rend.: 1,000P- 52
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 €30,95m2 Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones
cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5
kg/m2, acabat llis, de color estàndard, col·locat amb fixacions
mecàniques

E83Q4343 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,10400/R 19,400000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,16920/R 16,680000,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,27320 6,27320
Materials:

0,780000,130006,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau
23,8068023,340001,020B0CH4340 =xPerfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb

ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix,
amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre
5 i 5,5 kg/m2 acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

m2

Subtotal... 24,58680 24,58680
Altres:

% 0,094106,273331,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,09410 0,09410

COST DIRECTE 30,95410
0,00%DESPESES INDIRECTES

30,95410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,97m2 Cel ras de plaques de tauler de DM, amb acabat vinílic
perforat acústic, de 60x120 cm i 19 mm de gruix, amb classe
d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat
amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema
desmuntable, format per perfils principals amb forma de
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 5 m com a màxim, inclos el subministrament i
col·locació de llana de roca superior d'alta densitat i placa
acústica tipus PKB2 formant un tancament acústic i tots els
mitjans d'elevació i auxiliars

E8432217 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,85000/R 19,400000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,00400/R 16,680000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,85400 9,85400
Materials:

23,2800011,640002,000B8432234 =xPlaca de cel ras de tauler de DM, amb acabat vinílic perforat
acústic, de 60x120 cm i 19 mm de gruix, amb classe
d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, amb
classificació de resistència al foc B-s1, d0

m2
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2,688302,610001,030B84ZE520 =xEstructura 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

m2

Subtotal... 25,96830 25,96830
Altres:

% 0,147819,854001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,14781 0,14781

COST DIRECTE 35,97011
0,00%DESPESES INDIRECTES

35,97011COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €396,66u Formació de lluernaris en cel ras de pladur de forma
trapezoidal segons plànols de projecte, inclosos tots els
remats i caixons per a il·luminació i tots els mitjans d'elevació
i auxiliars.

E8435856 Rend.: 1,000P- 55

 €69,08m2 Cel ras de plàstic tensat segons indicacions del fabricant i DF
inclosos tots els mitjans auxiliars.

E8435867 Rend.: 1,000P- 56

 €24,77m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard
(A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals
col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m , per a una alçària de cel ras de més de 4 m.

E8445260 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,51200/R 18,780000,400A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
6,67200/R 16,680000,400A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 14,18400 14,18400
Materials:

1,112406,180000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatCu
1,843701,790001,030B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la

norma UNE-EN 520
m2

0,359100,760000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg
0,113400,060001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
M

6,940006,940001,000B84Z7850 =xEntramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils
secundaris 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

m2

Subtotal... 10,36860 10,36860
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Altres:

% 0,2127614,184001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,21276 0,21276

COST DIRECTE 24,76536
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,76536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,07m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga
(H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals
col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m , per a una alçària de cel ras de més de 4 m.

E8445261 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,51200/R 18,780000,400A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
6,67200/R 16,680000,400A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 14,18400 14,18400
Materials:

1,112406,180000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatCu
2,148001,790001,200B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la

norma UNE-EN 520
m2

0,359100,760000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg
0,113400,060001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
M

6,940006,940001,000B84Z7850 =xEntramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils
secundaris 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

m2

Subtotal... 10,67290 10,67290
Altres:

% 0,2127614,184001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,21276 0,21276

COST DIRECTE 25,06966
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,06966COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,50m2 Cel ras continu inclinat de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora
afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de més
de 4 m. inclosa la formació de de cortiners, obertures per a
lluernaris, lluminàries, inclinacions i tots els mitjans d'elevació
i auxiliars.

E8445265 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,39000/R 18,780000,500A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
6,50520/R 16,680000,390A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 15,89520 15,89520
Materials:

1,112406,180000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatCu
1,843701,790001,030B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la

norma UNE-EN 520
m2

0,359100,760000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg
0,113400,060001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
M

6,940006,940001,000B84Z7850 =xEntramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils
secundaris 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

m2

Subtotal... 10,36860 10,36860
Altres:

% 0,2384315,895331,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,23843 0,23843

COST DIRECTE 26,50223
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,50223COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,43u 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 30 mm com
a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat
amb perfileria d'acer galvanitzat

E84ZG1D0 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82000/R 19,400000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,35650/R 15,710000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,17650 8,17650
Materials:
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47,1300047,130001,000B84ZG1D0 =xPortella 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 30 mm, amb
tanca de pressió i dispositiu de retenció

u

Subtotal... 47,13000 47,13000
Altres:

% 0,122658,176671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,12265 0,12265

COST DIRECTE 55,42915
0,00%DESPESES INDIRECTES

55,42915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,57m2 Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de
fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat
amb laminat HPL a les dues cares, tipus Lamicolor o
equivalent, de 8mm de gruix, col·locat adherit amb sikatak
sobre enllatat de fusta de pi tractat al autoclau amb sals de
coure, amb llates de 25x50 mm, col.locades cada 30 cm i
fixades mecànicament al parament inclou els caixons per a la
col·locació d'extintors i bies i tots els mitjans auxiliars.

E865X001 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,75600/R 18,780000,200A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
10,71000/R 15,300000,700A012A000 =xOficial 1a fusterH

3,33600/R 16,680000,200A0137000 =xAjudant col.locadorh
6,74500/R 13,490000,500A013A000 =xAjudant fusterH

Subtotal... 24,54700 24,54700
Materials:

0,892503,570000,250B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg
11,5710011,020001,050B0CUUX01 =xTauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta

densitat, acabat amb laminat HPL a les dues cares, tipus
PANOPREY PAPAGO de POLYREY o equivalent de 8mm
de gruix.

m2

Subtotal... 12,46350 12,46350
Partides d'obra:

10,5634110,060391,050E8Z211X1 =xEnllatat de fusta de pi tractat al autoclau amb sals de coure,
en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col.locades
cada 60 cm i fixades mecànicament a formigó o obra.

m2

Subtotal... 10,56341 10,56341

COST DIRECTE 47,57391
0,00%DESPESES INDIRECTES

47,57391COST EXECUCIÓ MATERIAL




