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1 Memòria  

1.1 Antecedents 

Objecte del projecte 

REFORMAINTERIOR NOVES DEPENDENCIES MUNICIPALS
 a l emplaçament següent: 
 Adreça Edififi H2 Sector IVECO 
Població Parets del Vallès  Codi postal 08150 
Municipi Parets del Vallès  Comarca Vallès Oriental 
Encàrrec En missió completa 

Promotor 
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS NIF P-0815800H 
Adreça Carrer Major   Núm. 2-4
Municipi Parets del Vallès  Codi postal  08150 

Redactor 
J.MONCLÚS ARQUITECTES S.L.P., SLP NIF  B64207905  
Arquitecte redactor  
Adreça 

Jaume Monclús Juncosa 
Carrer Onze de Setembre 2  

Col legiat: Núm.   7704-6 

Municipi Montmeló  Codi Postal  08160  

Altres tècnics 

Instal lacions 
QUADRIFOLIO,  :  

Descripció del l edificació 

L'edifici forma part del conjunt  situat  dintre del sector IVECO  (UA 12) entre l Eixample 
residencial i l Eixample industrial del Municipi delimitat per la carretera C-17 i els seus accessos, 
el carrer del Comte Montemolin i el carrer Prat de la Riba, tal com queda reflexat en el planol 
d emplaçament adjunt. 
 Es compon d'una edificació aïllada formada per una planta soterrani destinada aparcament 
amb accés per rampa desde carrer del Compte Montemolin, una planta baixa destinada a 
us comercial ( actualment Media Markt)amb accés desde carrer La Volta (a interior del 
complexe) una planta primer pis ( planta baixa respecte a carrers Compte Montemolin i carrer 
Prat de la Riba) i una planta segona. 
La planta soterrani i les plantes primera ( baixa respecte a carrers Compte Montemolin i carrer 
Prat de la Riba) i segona estan conectades mitjançant escala interior. 

 L'altitud de la població és de 94 m sobre el nivell del mar, i l altitud de l emplaçament de 
l edifici, de 76,75 m. 



 

1.2 Descripció del projecte 
 
Dades urbanístiques   
 Planejament vigent    Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
 Classificació del sòl  Sòl urbà 
 Qualificació del sòl   Zona industrial Clau ZI 1* 
 Usos admesos   Terciari i industial compatible) 
 
 

Compliment del Codi Tècnic 
 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que l edifici ofereixi 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 
d ordenació de l edificació. 
En compliment de l article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i de conformitat amb l apartat 
1.3 de l annex del Codi Tècnic de l Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat 
les normes sobre la construcció vigents, i que les dites normes figuren ressenyades 
relacionades a l apartat de Normatives Aplicables d aquesta memòria  
 
 
Requisit bàsic de Funcionalitat (LOE) 
 
Utilització  
El programa funcional o de necessitats, definit pel promotor, consisteix en  ubicar en la part de 
l edifici de  propietat municipal  noves dependencies municipals  destinades a  nova seu de 
la policia local, Oficina d atenció a la ciutdania ( OAC) , jutjat de pau despatxos per a 
reunions  i sala  d actes, amb accés desde  la plaça creada a nivell del carrer Prat de la Riba   
 
Criteris funcionals del projecte 
El projecte s'estructura  a partir de dos accessos clarament definits, l un d ells destinat 
exclusivament a la policia local que ocupa part de la planta01 i part de la planta -01i l altre a 
la resta de dependenciestotes elles a la planta 01,estructurades de la seguent forma: 
 
OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) composta d’un espai destinat a l’atenió del ciutada i 
dos despatxos. 
SERVEIS TRANSVERSALS .- Aquest espai inclou el vestibul i recepció , una sala d’actes, sala de 
reunions (briafing), menjador per a tots els funcionaris, serveis sanitaris i de neteja 
POLICIA LOCAL.-en dues plantes, distribuint-se la planta baixa amb els espais propis pel 
funcionament intern, on s’ubica  la recepció , sala d’espera,despatxos de gestió 
administrativa  i despatxos propis dels diferents carrecs.i continu i la planta soterrani  detinada 
a vestuaris  intendencia i armer magatzem , telecomunicacions i dependencies  propires dper 
a la custidia de detinguts 
JUTJAT DE PAU.- amb recepció, despatx jurge, registrecivil i secretaría 
REGIDORÍA.- que inclou un despatx per al regidor-ra i una sala de reunions 



 

 
Superfícies 
 
Superficies reformades 
 
 
 

PLANTA Planta -01 SUPERFICIE REFORMADA m2 
POLICIA LOCAL 159,70   
             Total planta -01                  

    159,70 
 

Planta 01   
OAC  44,82  
SERVEIS TRANSVERSALS 253,25 
POLICIA LOCAL 183,49 
JUTJAT DE PAU  56,36 
REGIDORIA 22,02 
              Total planta 01                       559,94  
              TOTAL                      719,64 m2 
  

�

PLANTA -01 Superfície útil m2 
POLICIA LOCAL  
Aparcament vehicle detingut 17,30 
Vestíbul 9,42 
Zona de pas 9,83 
Magatzem 9,36 
Recepció 5,33 
Sala de custodia1 6,09 
Sala de custodia 2 6.39 
Passadís 8,40 
Telecomunicacions 6,07 
Intendència 4,94 
Armer 4,45 
Vestuari dones          14,72 
Vestuari homes          38,27 
TOTAL S.U. P.-01        140.57 m2 
PLANTA 01 Superfície útil m2 
OAC  



Oac 30,26 
Despatx 1 6,46 
Despatx 2 6,86 
TOTAL OAC m2 43,58 m2 
SERVEIS TRANSVERSALS  
Vestíbul i recepció 41,70 
Pas 1 11,25 
Lavabo dones 5,25 
Lavabo homes 4,76 
Sala d’actes 84,02 
Pas 2 16,29 
Lavabo minusvàlids 1 3,89 
Lavabo minusvàlids 2 3,83 
Quarto neteja 3,16 
Sala reunions (Breafing) 37,54 
Menjador 26,92 
TOTAL SERVEIS TRANSVERSALS m2 238,61 m2 
POLICIA LOCAL  
Recepció 17,43 
Sala d’espera 8,87 
Cap de torn 10,82 
Gestió administrativa 1 6,27 
Gestió administrativa 2 6,27 
Distribuïdor 20,66 
Caporals 9,51 
Accés agents i arxiu 12,87 
Sergents 9,97 
Administració 20,01 
Policia agents 21,59 
Sala de reunions 10,60 
Despatx cap 9,74 
TOTAL POLICIA LOCAL m2 164,61 m2 
JUTJAT DE PAU  
Recepció/sala d’espera 13,39 
Despatx jutge 9,30 
Registre civil 15,12 
Secretaria 15,34 
TOTAL JUTJAT DE PAU m2 53,15 m2 
REGIDORÍA  
Despatx regidor-ra 8,78 
Sala de reunions 11,93 
TOTAL REGIDORÍA m2 20,71 
TOTAL S.U. P.01 520,66m2 

�

�



Accessibilitat 
El projecte garanteix l'accessibilitat de l'edifici a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra 
limitació, en compliment de la normativa vigent. Decret 135/1995 

Descripció bàsica dels sistemes 
Sistema de compartimentació 
Els paraments fixes de la compartimentació interior estaran formats o per obra humida, amb 
fàbrica d obra ceràmica i formigóde diferents gruixos col locada amb morter, o per obra seca 
amb plaques de guix laminat col locada amb la perfileria metàl lica corresponent i mampares 
prefabricades, aixi com panells fenòlics prefabricats a divisions interiors d’aseos. Els elements 
mòbils de fusteria es col locaran amb marc sobre premarc. 
 
Sistema envoltant  
Es mantenen tant les façanes com la coberta plana invertida existents. Sense cap tipus 
d’actuació llevat de petits passos a coberta per a pas de instal.. 
 
Sistema d'acabats 
Paviments interiors.- a planta -01 paviment de gres ceràmic o similar excepte a zona de dutxes 
que serà vinilic  tidus tarkett óptima multisafe clase 3 o equivalent 
A Planta 01 terra tècnic elevat acabat am paviment vinilic tipus tarkett óptima clase 2 o i 
tarkett óptima multisafe clase 3  a zona aseos o equivalent. 
Cels rasos  a zones humides tipus armstrong de perfilería vista de 60x60 i acabat vinilic.  
A planta -01 a zones especificades a planols tipus armstrong de fibra mineral  amb perfileria 
vista de 60x60 . Vestíbul accés desde aparcament plaques fixes de guix laminat (pladur)EI120 
A planta 01 tal com s’especifica a planols  a sala d’actes amb plaques fixes de guix laminat 
(pladur) de forma segons planols , , a aseos tipus armstrong de perfilería vista de 60x60 i 
acabat vinilic a la resta de llana de fusta amb perfileía semioculta de 60x60  
 
Sistema de condicionament ambiental 
Subministrament d'aigua 
L'edifici disposarà de subministrament d'aigua potable. La xarxa d'aigua estarà formada per 
l'escomesa, el comptador individual i la instal lació interior.(veure mmòria especifica 
d’instal.lacions)  
Previsió de cabal de l'edifici  
La previsió de cabal de les canonades de distribució s'establirà segons la suma del cabal de 
cada un dels punts de consum alimentats, d'acord amb la taula 2.1 de DB HS 4 i aplicant el 
corresponent coeficient de simultaneïtat. 



 
Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució 
L'edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d'alimentació de 230 volts en 
monofàsic i 230/400 volts en trifàsic) i s'adaptarà al que estableix el "Reglament electrotècnic 
de baixa tensió" (REBT), aprovat per Reial decret 842/2002 i les seves instruccions tècniques 
complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el normal 
funcionament d'altres instal lacions i serveis. 
En general, la xarxa de distribució elèctrica de l'edifici estarà formada per l'escomesa, i la 
instal lació d'enllaç, la instal lació interior, la xarxa de posada a terra de la instal lació i els 
elements metàl lics necessaris.  
L’ instal lació d enllaç estarà formada per la caixa general de protecció i mesura, la derivació 
individual, l interruptor de control de potència i els dispositius generals de comandament i 
protecció. 
La previsió d espais per a la instal lació elèctrica i les seves característiques així com 
l equipament elèctric de l interior es realitzarà segons les prescripcions establertes en el REBT i 
les seves Instruccions tècniques complementaries (ITC). 
Previsió de càrregues de l edifici 
La previsió de càrregues de l edifici s establirà segons la superficie d’actuació, considerant la 
càrrega del conjunt (prèvia determinació del seu grau d electrificació),  així com de qualsevol 
altre equip que precisi de subministrament elèctric. (ITC-BT-10)  
En funció de la potència prevista caldrà fer previsió de local per al centre de transformació 
(Reial decret 1955/2000 pel qual es regulen les "Actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica").  
Previsió de cabal de l'edifici 
La previsió de cabal de l'edifici s'establirà segons la superficie d’actuació. considerant la 
carrega del conjunt d'aquests (prèvia determinació dels tipus d'equips instal lats) i aplicant el 
coeficient de simultaneïtat corresponent.  
 
 
1.3 Prestacions de l'edifici 
 
Les prestacions de l'edifici s'estableixen per requisits bàsics, amb relació a les exigències 
bàsiques del CTE, i s'indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que 
superi els llindars establerts al CTE. 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat se satisfan a través del compliment del Codi 
tècnic d'edificació, que conté les exigències bàsiques per als edificis i de l'observança del 
Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis. 
El compliment del CTE es pot garantir a través dels Documents Bàsics corresponents, que 
incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències 
bàsiques també es poden satisfer per mitjà de solucions alternatives, cas en el qual és 
necessari justificar que s'assoleixen les mateixes prestacions. 



 
Requisit bàsic de Seguretat (CTE)  
SE Seguretat estructuralSE1 Resistència i estabilitat  
Les sobrecàrregues d'ús específiques per al projecte seràn les establertes al CTE són les 
següents:  
 SOBRECÀRREGUES D'ÚS  
 Ús Administratiu (B)         
  Oficines 3.00  kN/m2 (1)  2.00  kN (1

) 
no 
simultània 

  Escales i accés públic 3.00  kN/m2 (1)  2.00  kN (1

) 
no 
simultània 

 
 
 Cobertes accessibles per a 

conservació (G) 
        

  Pendent entre 36% i 84%  interpolació lineal entre els valors 
G1 i G2 

(1

) 
 

 
(1) DB SE-AE Accions a l edificació 
(2) EHE-98 
(3) SB SI - Secció SI5 
 
 
A l annex de la memòria de càlcul del projecte constructiu es detallarà el conjunt de les 
accions considerades planta a planta, i es determinarà el pes dels diferents elements 
constructius. 
 
Accions sísmiques:  
Segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02, l acceleració sísmica bàsica ab en 
funció de la situació del municipi és de 0.04 g.  
 
L'edifici està classificat com a construcció d importància normal i l acceleració sísmica bàsica 
ab és inferior a 0,08g; a més l estructura disposarà de pòrtics travats en les dues direccions i no 
es fonamenta sobre terrenys potencialment inestables, raó per la qual no cal aplicar la norma 
a l'edifici.  
 
SE2 Aptitud de servei 
El compliment d'aquesta exigència bàsica es comprovarà contrastant els estats límits de servei 
amb els valors límit establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus d'edifici i els elements implicats en 
la deformació.  



 
Integritat dels elements constructius. 
A l'hora d'avaluar la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre l'estructura i 
els elements constructius, una estructura horitzontal es considera prou rígida quan les 
deformacions acumulades dels elements des del moment de la posada en obra (fletxa 
activa) compleixen els criteris següents:  
 
Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense 
juntes 

 L/500  (1) L/1000 + 0,5 cm  (2) 

Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb 
juntes  

 L/400  (1)(3) 1 cm   (3) 

Sostres sense envans  L/300  (1)  
 
(1) DB SE 4.3    (2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3)EHE,art. 50  
 
Si el cantell del forjat compleix l'article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa 
Si la relació "llum/cantell útil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 
de l'EHE no cal comprovar la fletxa 
També es considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a 
terme infinit compleix el criteri següent: 
 
Tots els sostres  L/250  (2)(3) L/500 + 1 cm  (2) 
(2) EFHE-2002, art.15.2.1    (3) EHE,art. 50  
 
Confort dels usuaris 
A l'hora d'avaluar el confort dels usuaris o les vibracions de l'estructura horitzontal, es considera 
que aquesta és prou rígida quan, tenint en compte només les accions de curta duració, la 
fletxa relativa es menor de L/350. 
 
Aspecte de l'obra 
A l'hora d'avaluar l'aspecte estètic o l'aspecte de l'obra, l'estructura horitzontal és prou rígida 
quan, considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és 
menor de L/300. 
 
SI Seguretat en cas d'incendi 
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'incendiSI5 Intervenció dels bombers, per 
facilitar la intervenció dels equips de rescat i d'extinció.SI6 Resistència estructural a 
l'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. 



 
SU Seguretat d'utilització 
SU 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 
20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Els 
habitatges unifamiliars queden exclosos del seu compliment. 
Les característiques de les escales i les baranes de protecció també compliran el Decret 
259/2003, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges 
 
SU 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. 
 
SU 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. 
 
SU 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:  
Zona Lluminàcia 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 
 Per a vehicles o mixta  50 
  
factor d'uniformitat mitjà fu  40% 
 
SU 5 Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable als edificis d'habitatges, atès que només es refereix 
a edificis previstos per a mes de 3000 espectadors drets. 
 
SU 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable als edificis d'habitatges, només ho és per a piscines 
d'ús col lectiu, i en queden excloses les piscines dels habitatges unifamiliars. 
 
SU 7 Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable als aparcaments dels habitatges unifamiliars. 



 
SU 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 5 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
= 

0.5
0 

Coeficient segons tipus de 
construcció  

 C2
= 

1.0
0 

Coeficient segons el contingut 
de l'edifici  

 C3
= 

1,0
0 

Coeficient segons l'ús de l'edifici   C4
= 

1,0
0 

Coeficient continuïtat activitat   C5
= 

1,0
0 

 
Requisit Bàsic d'Habitabilitat (CTE) 

HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient). 
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 serà 
el següent: 
 Murs     
 Coeficient de permeabilitat 
del terreny  

 0.003 cm
/s 

 Presència d'aigua    baixa  
 Grau d'impermeabilitat exigit   1  
     
 Terres    
 Coeficient de permeabilitat 
del terreny  

 1e-8  cm
/s 

 Presència d'aigua    baixa  
 Grau d'impermeabilitat exigit    1  
     
 Façanes    
 Zona pluviomètrica de 
promitjos  

  III  

 Zona eòlica    C  
 Alçada de coronació de 
l'edifici  

 9,50 
m  

 

 Classe d'entorn de l'edifici    E1  
 Grau d'exposició al vent   V3  
 Grau d'impermeabilitat mínim    3  
 



HS2 Recollida i evacuació de residus 
L'edifici disposarà d'espais individuals per a contenidors selectius a l'interior de cada 
habitatge, i també d'espais comunitaris per a contenidors, d'acord amb el que disposen el 
DB HS 2, l'article 7 del Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, i la normativa 
municipal. 
Magatzem residus immediats 
D'acord amb el DB HS 2, es disposarà a l'habitatge d'espai d'emmagatzematge dels 
residus immediats per a cada una de les cinc fraccions generades, amb cinc contenidors 
de dimensions mínimes de 30 x 30 cm i 45 dm3 de capacitat (50 cm d'alt). L'espai destinat a 
la matèria orgànica i envasos lleugers es situarà a la cuina o espais annexes. Aquestes 
exigències són superiors a les del Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis.L'edifici 
disposarà com a mínim d'un magatzem de contenidors per a les fraccions de residus que 
tenen recollida porta a porta, i un espai de reserva per a les fraccions que tenen recollida 
centralitzada amb contenidors de carrer de superfície. 

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.  
Els cabals mínims de ventilació, en litres per segon, exigits per habitatges són:  

per persona  per m2 S. útil  
  Sales 3 - 
  Cambres higièniques  - - 
  Tallers - 2 
  Trasters i zones comunes  - 0,7 
  Magatzems  - 10 

Segons el DB HS 3, pel dimensionat dels conductes d'extracció per a la ventilació híbrida, la 
zona tèrmica associada a l'emplaçament de l'edifici, que té una altitud de 147 metres, és Z.  

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'ecoeficiència 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:  

Tipus d'aparell  aigua 
freda  

A
CS 

    Rentamans 0,05 0,0
3 

    Lavabo 0,10 0,0
65 

    Vàter amb cisterna 0,10 - 
    Vàter amb fluxor  1,25 - 
     Urinaris amb aixeta 
temporitzada  

0,15 -



    Urinaris amb cisterna 0,04 - 
 Pica domèstica  0,30 0,1

0 
 Pica no domèstica  0,20 0,2

0 
    Aixeta aïllada 0,15 0,1

0 
    Abocador 0,20 - 

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'ecoeficiència 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 següents: 

Tipus d'aparell 
sanitari  

Unitats de 
desguàs  

Lavabo 1 
Vàter  Amb cisterna 4 

 Amb fluxòmetre  8 
Pica  3 
Abocador - 
Clavegueró 
sifònic  

1 

Bany petit   Vàter amb 
cisterna  

6 

(Lavabo, vàter)   Vàter amb 
fluxòmetre  

8 

D'acord amb el DB HS 5 apèndix B, per a les dimensions de les canals i baixants es considerarà 
que en funció de la situació del municipi la zona pluviomètrica es la corresponent a la B, el 
valor de la isoyeta és 40 pel que la intensitat pluviomètrica és de 90 mm/h.  

HR Protecció enfront del soroll 
Fins que no s'aprovi el DB HR Protecció enfront el soroll, per protegir els ocupants dels edificis 
de les molèsties que ocasiona els sorolls, i assolir un nivell acústic acceptable es compliran les 
condicions mínimes exigides en la Norma bàsica d edificació NBE CA-88, sobre condicions 
acústiques en els edificis, d aplicació als edificis de nova planta destinats a ús residencial 
privat o públic, sanitari i docent. En la memòria constructiva consten els càlculs justificatius del 
compliment de la normativa. 
Normativa de Catalunya.  
També es compliran els paràmetres ambientals en edificis d'habitatges contemplats en l'article 
5 del Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis, segons el qual els elements de separació 
entre habitatges i espais comunitaris o entre diferents habitatges ha d'incorporar unes 



solucions constructives que comportin un aïllament mínim de 48 dBA. Aquest precepte és 
d'aplicació a tots els edificis de nova construcció, als procedents de reconversió d'antigues 
edificacions i a les obres de gran rehabilitació.  
D'acord amb la NBE CA-88 i del Decret 21/2006 els elements constructius detallats compliran 
les següents condicions d'aïllament mesurat en dBA:  

Particions interiors entre àrees d'igual ús 3
0 

Particions interiors entre àrees de diferent 
ús  

3
5 

Parets separadores de propietats o usuaris 
diferents  

4
8 

(1
) 

Parets separadores de zones comunes 
interiors  

4
8 

(1
) 

Parets separadores de sales de màquines  5
5 

global al soroll 
aeri  
Façane
s 

 30  

al soroll 
aeri  

Nivell soroll 
impacte  

Elements horitzontals de separació  48 (1
)  

80 

Cobertes 45 80 
Elements horitz. de separació de sala de 
màquines  

55 

(1) Decret 21/2006, d'ecoeficiència
en els edificis

HE Estalvi d'energia.HE1 Limitació de la demanda energètica 
Segons la norma reglamentària d edificació sobre aïllament tèrmic NRE.AT-87, la categoria 
climàtica corresponent al municipi és B, pel fet d estar establerta per aquesta norma, l altitud 
sobre el nivell del mar 147 m, pel que la classe de clima que afecta a l edifici és 2. El tipus de 
calefacció és Elèctrica no consumida per efecte Joule. 

Envoltant tèrmica 
Segons el DB HE Estalvi d'energia la zona climàtica corresponent al municipi és C2 , atès que 
així s'estableix en l'apèndix D d'aquest Document Bàsic. 
La demanda energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en el qual els paràmetres 
característics dels tancaments i les particions interiors de l'envoltant tèrmica siguin els següents: 

Transmitància límit de murs de façana i 
tancaments en contacte amb el terreny 

UMlim 0,73 W/m2K 

Transmitància límit de sòls USlim 0,50 W/m2K 
Transmitància límit de cobertes UClim 0,41 W/m2K 



Factor solar modificat lluminàries  F Llim 0,32  

Transmitància de forats (1) UClimW/m2K Factor solar modificat límit de forats FHlim 
Baixa carrega 
interna 

Alta carrega interna 

% de forats N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
  de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
  de 11 a 
20 

3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 

  de 21 a 
30 

2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,60 - - 

  de 31 a 
40 

2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - - - 0,47 - 0,51 

  de 41 a 
50 

2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,59 - - 0,40 0,58 0,43 

  de 51 a 
60 

2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,51 - 0,55 0,35 0,52 0,38 

(1) En els casos en que la transmitància mitja dels murs de façana UMm, definida a l'apartat
3.2.2.1, sigui inferior a 0,52 es podrà prendre el valor de UHlim indicat entre parèntesis per a la
zona climàtica C2.
Cadascun dels tancaments i les divisions interiors de l'envoltant tèrmica tindrà una
transmitància no superior als valors indicats:

ZON
A C  
HE 1 

Art. 4 decret 
ecoeficiència  

Art. 6 decret 
ecoeficiència 

Murs de façana, particions interiors en contacte 
amb espais no habitables, primer metre del 
perímetre dels terres sobre el terreny 

0,95 0,70 0,63 

Terres 0,65 
Cobertes 0,53 
Vidres i marcs  4,4 
Mitgeres 1,00 3,30 
Particions interiors entre diferents unitats d'us 
d'habitatges  

1,2 

HE2 Rendiment de les instal lacions tèrmiques 
El rendiment de les instal lacions tèrmiques i dels seus equips es regularà d'acord amb el vigent 
Reglament d'instal lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 

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, excepte 
a l'interior dels habitatges. 
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 - i a5 W/m2x100 lux als aparcaments. 
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 d'aigua calenta sanitària 

No s’instal·laran plaques solars, ja que la producció d’A.C.S. es farà mitjançant energia 
aerotèrmica aprofitant la instal·lació de la  bomba de calor amb recuperació. 
Per tal d’aprofitar l’energia aerotèrmica, energia renovable, s’instal·la una unitat productora 
d’aigua calenta sanitària. A més a més, donat que el sistema permet la recuperació de calor, 
energia renovable, aquesta unitat també podrà escalfar aigua a traves del calor sobrant de 
les sales interior que estiguin utilitzant fred. 

HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica 
Aquest tipus d edifici està exclòs de l'obligació d'incorporar sistemes de captació i 
transformació d'energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics.  

Decret d'ecoeficiència 
Es compliran els paràmetres obligatoris que assenyala el Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els 
edificis: 
Aigua: sanejament i aixetesEnergia: aïllament tèrmic, protecció solar,Materials i sistemes 
constructius Residus domèsticsAïllament acústic 

Paràmetres d'ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius (article 6) 
En la les obres de l'edifici per obtenir un mínim de 10 punts, s'utilitzaran les solucions 
constructives següents: 
Utilització d’energies renovables per obtenir la climatització 
(calefacció/refrigeració) de l’ 

7 

Enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, 
sense que afecti negativamrnt al sistema d’enllumenat 

3 
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0 INTRODUCCIÓ
La present memòria detalla el projecte de instal·lacions previstes pel projecte de la 

nova seu de la policia local de Parets del Vallès, ubicat al Edifici H2, sector IVECO, 

Parets del Vallés (08150), província de Barcelona.  

1 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
L’objecte d’aquest apartat fa referència a la instal·lació de climatització i ventilació de 

l’actuació.  Les dues instal·lacions s’expliquen en el mateix apartat perquè es pretén 

utilitzar els dos sistema de forma simultània. 

Es planteja un sistema de climatització mitjançant una bomba de calor amb unitats 

interiors a cadascun dels espais, d’aquesta manera s’aconsegueix el confort tèrmic 

dels usuaris. Pel que fa a la ventilació, l’aportació i extracció de l’aire es fa mitjançant 

una UTA a coberta amb una distribució per conductes connectats a les unitats interiors 

de climatització. D’aquesta manera l’aire pretractat gràcies a la recuperació 

s’acabarà de posar a la temperatura adequada dins la maquina de climatització 

abans d’impulsar-se a l’espai. L’extracció serà a partir de reixes en espais comunitaris. 

1.1 Normativa aplicable 

Per a la definició i el càlcul de la instal·lació, s’han seguit els criteris exposats a les 

normatives de referència següents: 

- CTE DB HE-2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas. RD 314/2006 Código Técnico

de la Edificación (BOE 28/03/06)

- RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los Edificios. RD 1027/2007

- Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios (DOCE 04/01/03)
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1.2 Climatització

El sistema de climatització és mitjançant una bomba de calor (BC) d’energia 

aerotèrmica amb un sistema de volum de refrigerant variable (VRV) que distribuirà el 

calor/fred per les diferents unitats interiors dels espais. 

Aquest sistema també permetrà connectar una unitat productora d’aigua calenta 

sanitària. D’aquesta manera es produirà part de l’A.C.S. mitjançant energies 

renovables, ja que la BC intercanviarà calor amb l’aire exterior de forma eficient. 

A més a més, el sistema VRV comptarà amb un sistema de recuperació de calor. És a 

dir, l’edifici podrà aprofitar el calor sobrant d’uns espais per escalfar altres o A.C.S. 

sense haver d’intercanviar calor amb l’exterior, de tal forma que s’aprofitaran les 

energies sobrants del edifici. 

D’aquesta forma, es pot concloure que els equips instal·lats funcionen mitjançant 

energies renovables acostant-se al consum mínim d’energia per fer funcionar l’edifici. 

1.2.1 Distribució de la instal·lació 

La bomba de calor HITACHI RAS-24FSXNPE , amb capacitat suficient per als espais als 

qual dóna servei, es col·loca al espai exterior de la coberta Aquests dos mòduls 

intercanviaran amb l’exterior l’energia provinent dels controladors de refrigerant, amb 

recuperació de calor.  

Trobem quatre CH-BOX, per fer la distribució de les canonades frigorífiques. Un CH-BOX 

de 4 sortides per la planta soterrani, un CH-BOX de 4 sortides per la zona de la sala 

d’actes, un CH-BOX12 de la policia i un CH-BOX08 sortides per la zona d’atenció al 

ciutadà. 

1.2.2 Elements de la instal·lació 

BOMBA DE CALOR 

Una única capaç de donar servei a tot el conjunt. La bomba de calor és de la marca 

HITACHI i les seves característiques són: 

Model
Potència
 Ref. (kW) 

Potència
Cal. (kW) 

Consum
Ref. (kW) 

Consum
Cal. (kW) 

EER COP 

RAS-24FSXNPE 67,00 77,50 16,88 16,56 3,97 4,68 

La màquina esta formada per dos mòduls de 1.218 x 784 mil·límetres, model RAS-

12FSXNPE que aniran connectats entre si. El refrigerant utilitzat és el R410A en la 

instal·lació s’hauran d’afegir un total de 24,80 kg de refrigerant als 18,50 kg que ja 

conté la bomba de calor en la seva carrega de fàbrica. 
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CAIXA INTERIOR DE RECUPERACIÓ 

Trobem una distribució principal a partir de tres canonades frigorífiques que va derivant 

cap a les diferents caixes de recuperació, des d’on sortiran dues línies frigorífiques cap 

a les unitats interiors. Al introduir en la instal·lació màquines productores de A.C.S. ens 

assegurem que durant tot l’any hi hagi demanda de calor, per tant, al estiu quan els 

espais demanen d’activitat necessiten fred, la calor d’aquests es transmet cap a la 

producció d’A.C.S. El controladors son de la marca HIATCHI amb les següents 

característiques: 

- CAIXA POLICIA: CH-BOX 12  de 12 sortides. ( 1 lliure )

- CAIXA OAC: CH-BOX 08  de 8 sortides. ( 0 lliure )

- CAIXA SALA D’ACTES: CH-BOX 04  de 4 sortides. ( 0 lliure )

- CAIXA SOTERRANI: CH-BOX 04  de 4 sortides. ( 0 lliure ), en una de les sortides
està connectada la A.C.S.

UNITATS INTERIORS 

Les unitats son de la marca HITACHI amb les següents característiques:  

Model
L - G 
(mm)

Potència
Ref. (kW) 

Potència
Cal. (kW) 

Cabal
(m3/h)

RCIM-0.4FSN4E 1/4“–1/2” 1,10 1,30 414

RCIM-0.8FSN4E 1/4“–1/2”  2,20 2,50 480 

RCIM-1FSN4E 1/4“–1/2” 2,80 3,20 600

RPI-0.8FSN5E 1/4“–1/2” 2,20 2,50 432 

RPI-2.5FSN5E 3/8“–5/8” 7,10 8,50 960

RPI-3FSN5E 3/8“–5/8” 8,00 9,00 1.140 

La relació d’unitats interiors amb els seus espais es pot veure en la taula del ANNEX I 

1.2.3 Elements de transport d’aire 

CONDUCTES 

Tots els conductes de climatització son de llana mineral de 25 mm de gruix i 

connectats a la impulsió de la màquina. 

Els conductes d’expulsió de les màquines de ventilació estan explicats en un apartat 

posterior d’aquesta memòria. 

REIXES 

Difusor MADEL DSO-MOD: Aquest model s’utilitzarà tant per retorn com per impulsió. És 

apte per al seu muntatge a conductes horitzontals i es poden emprar en altures 

d’entre 2,6 i 4 metres. El model està inclòs dins una placa de sostre de dimensió 

60×60cm permet ajustar-se a la composició constructiva del sostre. 
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1.2.4 Regulació i control 

Per a la regulació i control de la climatització, s'emprarà el sistema de control que 

especifica el fabricant, totalment compatible amb les unitats instal·lades. 

Cada unitat interior tindrà el seu termòstat i control a la sala, en els casos de més d’una 

unitat per sala trobarem un termòstat per sala, i un control general de la instal·lació 

mitjançant un dispositiu mòbil a la zona de la policia. 

Des de la unitat centralitzada es podrà limitar i controlar cadascuna dels aparells 

interior per tal de millorar i regular el ús de la instal·lació. 

1.3 Ventilació

L’aportació i extracció de l’aire serà mecànica des de la coberta i farà circular aquest 

per un recuperador de calor. Excepcionalment, l’extracció dels banys dels vestuaris i la 

de la zona de menjador de la planta baixa son de forma autònoma. 

1.3.1 Ventilació general 

La demanda de ventilació dels espais està desenvolupat en el ANNEX I. 

El cabal total, sense simultaneïtat, de l’edifici és de 7.801,20 m³/h. Per a la simultaneïtat 

s’ha aplicat el criteri de que el menjador i la sala d’actes no funcionen alhora que la 

resta d’espais. D’aquesta manera la unitat exterior treballarà aproximadament al 65%. 

Tot i així, es calcula que el cabal habitual de funcionament serà de 3.321,00 m³/h 

corresponent a totes els despatxos i espais de circulació. 

La unitat exterior capaç de mantenir la qualitat de l’aire dels diferents espais serà de la 

marca SWEGON amb les següents característiques:  

Model
Cabal max 

(m3/h)
Recup.

(%)

GOLD 14 RX 5.000 83,70 

ELEMENTS DE TRANSPORT D’AIRE 

CONDUCTES 

Els conductes de distribució general d’aire amb l’exterior son quadrats de xapa i aniran 

de forma ordenada per les zones comunitàries. La derivació a cadascuna de les 

màquines serà a partir de conductes circulars de diàmetre Ø125, Ø200 o Ø250 mm, en 

funció del cabal a subministrar. 

Els conductes que circularan pel vestíbul previ del aparcament estaran degudament 

protegits en front el foc, aquets seran EI120. 
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REIXES 

Difusor MDAEL LMT-MINI: Aquest model s’utilitzarà per retorn en la zona comunitària de 

la policia. La reixa encastat al sostre amb una longitud de 5 metres i 10 centímetres 

d’alçada. 

Difusor MADEL DSO-MOD: Aquest model s’utilitzarà tant per a extracció com per 

admissió. És apte per al seu muntatge a conductes horitzontals i es poden emprar en 

altures d’entre 2,6 i 4 metres. El model està inclòs dins una placa de sostre de dimensió 

60×60cm permet ajustar-se a la composició constructiva del sostre i no entrar en 

discordança amb les reixes de climatització 

Reixa extracció banys: per als banys s’utilitzarà una reixa de menor mida ubicada en el 

sostre amb la possibilitat de regulació del cabal d’extracció. 

REGULACIÓ I CONTROL 

Per al control de la qualitat de l’aire s’instal·larà una sonda de CO2 a cadascun dels 

espais que donarà l’ordre d’obrir o tancar comportes de regulació motoritzades en els 

conductes circulars d’aire. 

Per assegurar la constant renovació d’aire, sense rebre cap necessitat de les sondes de 

CO2, els banys i magatzems no tindran comporta, de forma que sempre extrauran un 

cabal mínim d’aire. 

1.3.2 Extracció d’aire 

Com s’ha comentat, l’extracció dels banys es farà de forma independent a la 

ventilació. S’instal·laran dos ventiladors, un per cada vestuari, que es posaran en 

marxa quan hi hagi ocupació als espais. 

Els ventiladors de la marca S&P són: 

ESPAI
Model Cabal total en 

carga (m3/h) 

Vestuari homes TD-800/200 SILENT T 800

Vestuari dones TD-500/160 SILENT T 500
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2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
Aquest apartat fa referència a la instal·lació elèctrica dels locals. 

2.1 Normativa aplicable 

Per a la definició i el càlcul de la instal·lació, s’han seguit els criteris exposats a les 

normatives següents: 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas

Complementarias. RD 842/2022 (BOE 18/09/02).

- Certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y

construcciones a líneas eléctricas. Resolución 4/11/1998 (DOGC 30/11/98).

- CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. RD 314/2006

Código Técnico de la Edificación (BOE 28/03/06).

- CTE DB SU-1 Seguridad ante el riesgo causado por iluminación inadecuada. RD

314/2006 Código Técnico de la Edificación (BOE 28/03/06).

2.2 Instal·lació de baixa tensió 

Es preveu un subministrament elèctric per mitjà de la connexió de la instal·lació 

elèctrica a un quadre elèctric general trifàsic a 400 V a partir d’una escomesa existent. 

2.2.1 Previsió de càrregues 

L’edifici requerirà de diversos subquadres elèctric per tal d’alimentar els diferents 

aparells elèctric, lluminàries i endolls dels diferents espais de l’edifici. És necessari també 

la instal·lació de llums d’emergència al llarg de tots els recorreguts d’evacuació. 

L’esquema de la instal·lació estarà format per la connexió del comptador general al 

quadre elèctric general situat al soterrani, posteriorment, per la connexió d’aquest 

quadre als diversos subquadres, ubicats a diferents espais. 

El quadre general també alimentarà les unitats exteriors de climatització, les 

telecomunicacions i els circuits de seguretat. 

Es preveuen tres subquadres: 

- Subquadre planta baixa: en planta soterrani, corresponent a la policia

- Subquadre policia: en planta baixa

- Subquadre OAC: en planta baixa

A les següent taules, es mostra un resum amb els diferents elements que hauran 

d’alimentar els subquadres i la potència total que requerirà cadascun: 
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SUBQUADRE SOTERRANI 

Element Potència (kW)
Il·luminació -

Endolls 3,00 
Altres dispositius 2,95 

Unitat climatització 3,02 
TOTAL aproximat 7,00 

SUBQUADRE POLICIA 

Element Potència (kW)
Il·luminació -

Endolls 12,00 
Altres dispositius 2,80 

Unitat climatització 1,07 
TOTAL aproximat 16,00 

SUBQUADRE OAC 

Element Potència (kW)
Il·luminació -

Endolls 18,00 
Altres dispositius 5,60 

Unitat climatització 1,45 
TOTAL aproximat 26,00 

El quadre elèctric general subministrarà la potència requerida a cada subquadre, a 

més de subministrar potència als circuits esmentats 

QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 

Element Potència (kW)
Subquadre planta soterrani 7,00 

Subquadre zona policia 18,00 
Subquadre zona OAC 26,00 

Ventilació 2,44 
Climatització 15,71 

Telecomunicacions 2,50 
Seguretat 1,50 

TOTAL 73,15 

La potència total instal·lada serà de 73,15 kW i la potència total amb simultaneïtat del 

75% serà de 55,12 kW. Així doncs, la potencia total a contractar serà de 55,00 kW. 
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2.2.2 Alimentació del quadre elèctric general 

Tota la instal·lació estarà alimentada per la xarxa a una connexió existent. 

El cable de connexió entre ambdós quadres elèctrics serà aïllat, de coure pentapolar, 

per a local de pública concurrència, amb una secció mínima de 5×70 mm2. La secció 

escollida serà l’adequada per a les intensitats i caigudes de tensió previstes. 

2.2.3 Dispositius generals de control i protecció 

S’instal·larà una caixa metàl·lica o armari, per tal d’allotjar al seu interior els dispositius 

generals de comandament i protecció. Les envolupants dels quadres s’ajustaran a les 

normes UNE 20451 i UNE-EN 60439-3. 

Aquest anirà dins l’espai de telecomunicacions que tot ell constituirà un local de risc 

baix, tal i com s’indica en la memòria en l’apartat de prevenció i protecció contra 

incendis. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció, amb la posició de 

servei vertical, se situaran a l'interior d'un o diversos quadres de distribució, des d'on 

partiran els circuits interiors. Aquests seran, com a mínim: 

- Interruptors diferencials generals (ID), destinat a la protecció contra contactes
indirectes de tots els circuits. Aquests tindran una sensibilitat màxima de 30 mA i
una intensitat assignada igual o superior a la del ICP.

- Dispositius destinats a la protecció contra sobretensions permanents, segons la
ITC-BT- 23.

- Dispositius destinats a la protecció contra sobretensions transitòries.

- Dispositius de tall omnipolar (PIA), destinats a la protecció contra
sobrecàrregues i  curtcircuits de cadascun dels circuits.

2.2.4 Circuits 

A la següent taula es mostren les característiques dels circuits que alimenten els 

diferents subquadres elèctrics des del quadre elèctric general: 

Subquadre elèctric 

Potència 
amb

simultaneïtat
(kW)

Secció 
cable
(mm2)

Longitud
cable

(m)

Planta soterrani 7,00 5x6 1
Planta baixa policia 18,00 5x16 38
Planta baixa OAC 26,00 5x16 55 
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2.2.5 Conductors i canalitzacions 

El tipus de canalització dels conductors, així com la seva situació, s’escollirà segons les 

condicions descrites a la taula 1 i taula 2 de la ITC-BT-20. Per al cas dels conductors, se 

seguirà el codi de colors indicat a la ITC-BT-19. 

El cable escollit és de coure del tipus RZ1-K 0.6/1V. 

Els cables que connecten els diferents subquadres amb el quadre elèctric general 

aniran per safata, la qual circularà pels fals sostres fins a arribar a la ubicació dels 

diferents subquadres. Des de cada subquadre, partiran els diferents circuits que 

alimenten als aparells elèctrics i lluminàries. En aquest cas, el cable circularà o bé per 

safates o amb els seu tub protector corresponent ancorada al fals sostres i murs. 

2.2.6 Proteccions contra sobre tensions transitòries i permanents 

S’han inclòs elements de protecció contra sobretensions, tan transitòries com 

permanents, per tal de protegir els elements que es connecten a la instal·lació de 

pujades sobtades de tensió que els puguin fer malbé. 

Pel que respecta a les sobretensions transitòries, aquestes es produeixen, principalment, 

com a conseqüència de les descàrregues atmosfèriques, les commutacions de xarxa i 

els defectes de les mateixes. Cal afegir elements protectors contra sobretensions 

transitòries a la instal·lació per tal de reduir els possibles augments de tensió cap a 

valors suportats pels receptors. 

Per escollir la protecció adequada, s’han seguit les indicacions indicades a l’apartat 

ITC-BT-23 del REBT. 

Pel que respecta a les sobretensions permanents, aquestes es deuen principalment a 

una tallada del cable neutre, la qual cosa provoca que la tensió que circula per les 

fases augmenti fins a 400 V. 

L’element de protecció a instal·lar és una bobina de protecció connectada entre 

cada fase i el neutre (caldran 3). Quan es produeix la sobretensió, es dispara 

l’automàtic o diferencial al qual està associada. Es col·locaran després de l’ICP, en 

sèrie. 

2.2.7 Posta a terra 

La instal·lació actual es connectarà a la xarxa existent de posta a terra. 
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2.3 Instal·lació d’il·luminació 

LLUMINÀRIES 

Als plànols d'il·luminació, es mostra la situació de cada un dels punts de llum i les seves 

característiques. A la següent taula, es mostren les característiques de la lluminària 

escollida: 

Lluminària Potència (W) Flux (lm) 
Panell LED 60×60 cm regulable 42 4.000 

Lluminària LED contínua 36W 150cm 36 W - 
Tira lineal LED banys 14,4 W/m 

Tira lineal LED permetent i emergència 17 W/m 
Tub LED estanc 50W -

DOWNLIGHT orientable 15º 10W -
DOWNLIGHT exterior 15º 10W -

Emergència: LEGRANT 661608 - 200
Emergència: LUZTECO MSU/250/I/E/SEM - 200 

LLUMS EMERGÈNCIA 

Als plànols d'il·luminació, es mostra la situació de cada un dels punts de llum 

d’emergència, així com les seves característiques. 

S’han distribuït llums d’emergència pels diferents punts de la piscina per tal d’assegurar 

que l’evacuació de les persones es fa de forma segura. 

Aquestes estaran construïdes segons les normatives UNE 20-392-93 i UNE-EN 60598-2-22. 

El seu material envolupant serà de policarbonat auto-extingible amb tres entrades M20 

i cargols d’acer inoxidable.  
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3 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I A.C.S. 
Aquesta secció s'aplica a la instal·lació de subministrament d'aigua als edificis inclosos 

en l'àmbit d'aplicació general del CTE. 

3.1 Instal·lacions de fontaneria 

Segons  Cabal instantani mínim per a cada tipus d'aparell. 

Pressió mínima.  

En els punts de consum la pressió mínima ha de ser : 

100 KPa per a aixetes comuns. 

150 KPa  per a fluxors i escalfadors. 

Pressió màxima. 

Així mateix no s’ha de sobrepassar els 500 KPa, segons el C.T.E. 

El dimensionament de la xarxa es farà a partir del dimensionat de cada tram, i per això 

es partirà del circuit considerat com a més desfavorable que serà aquell que compti 

amb la major pèrdua de pressió deguda tant al fregament com a la seva alçada 

geomètrica. El dimensionament dels trams es farà d'acord amb el procediment 

següent: 



Pàgina 15 

- El cabal màxim de cada tram serà igual a la suma dels cabals dels punts de
consum alimentats pel mateix d'acord amb la taula 2.1.

- L'elecció d'una velocitat de càlcul compresa dins dels intervals següents:

Canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m / s

Canonades termoplàstiques i multicapes: entre 0,50 i 3,50 m / s

- Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la
velocitat.

3.2 Producció d’A.C.S. 

La producció d’A.C.S. es farà mitjançant energia aerotèrmica aprofitant la instal·lació 

de la  bomba de calor amb recuperació. 

Per tal d’aprofitar l’energia aerotèrmica, energia renovable, s’instal·la una unitat 

productora d’aigua calenta sanitària. A més a més, donat que el sistema permet la 

recuperació de calor, energia renovable, aquesta unitat també podrà escalfar aigua 

a traves del calor sobrant de les sales interior que estiguin utilitzant fred. 

La unitat productora és de la marca HITACHI amb les següents característiques 

tècniques: 

Model
AFS/ACS

(mm)

Potència
calefacció
aigua. (kW) 

Temp
treball

(ºC)

Cabal
aigua
(m3/h)

Diàmetre
connexió

(mm)

RWHT-5.0VNFE 1-1/4”
1-1/4” 16,00 30 – 75 1,80 Cu 26/28 

La instal·lació constarà d’un acumulador de 300litres  de la marca SUICALSA model 

ASSC030PW08RG. A partir d’aquí es farà la distribució per l’edifici. 

Donat que la instal·lació d’aigua calenta sanitària és major de 15 metres es 

complementarà amb un circuit de retorn d’A.C.S. amb una bomba GRUNDFOS 

COMFORT UP 20-14 BX PM. 

El disseny i dimensionat de la xarxa de distribució seguirà els mateixos criteris que 

l’aigua freda. 

3.3 Aïllament tèrmic 

El gruix de l'aïllament de les conduccions, tant a l'anada com en la tornada, es 

dimensionarà d'acord al que indica el Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en els 

edificis RITE i les instruccions tècniques complementàries ITE.  
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4 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
Aquest apartat descriu les actuacions i modificacions en l’edifici actual per a 

l’evacuació d’aigües. Al ser un edifici construït la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials 

ja esta construïda i, per tant, no s’ha de tenir en compte aquesta instal·lació. 

4.1 Planta baixa 

En la planta baixa trobem diferents punts de previsió de baixants amb un diàmetre 

160mm, per tant, l’evacuació dels aparells es conduirà pel terra tècnic fins a algun 

d’aquests punts. 

No s’efectuarà cap càlcul de la instal·lació perquè només s’hi afegeixen uns banys 

que equivaldran a poques UD’s a un diàmetre de 160mm que acceptaria un màxim 

de 400 UD’s per ramal. 

El diàmetre dels diferents aparells, que en cap cas seran inferiors als esmentats en el 

CTE-HS-5, són: 

- Evacuació condensats de les màquines de climatització – Ø32mm

- Evacuació petita de piques/rentamans – Ø50mm

- Evacuació banys i evocadors – Ø125mm

4.2 Soterrani

En el soterrani es construirà una nova xarxa de sanejament que recollirà, de forma 

senzilla, les aigües grises dels vestuaris i les sales de custòdia. 

A partir d’un col·lector de diàmetre Ø160 es recolliran les aigües fins a una nova 

arqueta amb una bomba que enviarà les aigües fins a l’evacuació general del 

aparcament. 
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5 PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (CTE-DB-SI) 
El conjunt d’aquest apartat farà referència a la instal·lació de protecció contra 

incendis del diferents espais dins l’edifici .  

Els dos espais de la mateixa actuació estan ubicats en planta baixa i en planta 

soterrani, units entre si per una escala protegida. Donat la presencia d’aquesta escala 

s’aprofita per dividir l’actuació en dos sectors, corresponent a les diferents plantes, 

connectat per l’escala. 

5.1 Propagació interior (CTE-DB-SI 1) 

5.1.1 Compartimentació en sectors d’incendi 

La superfície total construïda és de 739,71m2, l’ús de l’activitat és pública concurrència.

Sector soterrani  = 159,70 m2 < 2.500,00 m2 – MÀXIM ÚS PÚBLICA CONCURRÈNCIA 

*està dins una planta aparcament, per tant, qualsevol comunicació amb
l’aparcament serà amb un vestíbul previ.

Sector planta  = 580,01 m2 < 2.500,00 m2 – MÀXIM ÚS PÚBLICA CONCURRÈNCIA 

La resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten els sectors es mostra en 

la següent taula extreta del CTE-DB-SI-1: 

D’aquesta forma els tancaments hauran de complir una resistència EI120 o
EI90 en els casos especificats a la taula. 
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5.1.2 Locals i zones de risc especial 

Els possibles locals de risc contemplats en el CTE-DB-SI-1 amb  les característiques que 

hauran de complir per tal de ser-ho, son els següents 

ZONA Sup. útil H V CONDICIÓ NIVELL RISC 

m2 m m3

Telecomunicacions * 6,07 - - No hi ha risc a foc SI BAIX 
Vestuari homes* 23,09 2,8 - 20 < 23,09 < 100 m2 SI BAIX 
Vestuari dones* 8,46 2,8 - 20 < 8,46 < 100 m2 NO  
Magatzem 9,35 3,52 32,91 100 < 32,91 < 200 m² NO  
Armer 4,40 3,52 15,48 100 < 15,48 < 200 m² NO  
Arxiu decomisats 5,71 3,38 19,30 100 < 19,30 < 200 m² NO  
Quadre elèctric SEMPRE SI BAIX 

* La sala de telecomunicacions conté el quadre elèctric general i el quadre
de planta soterrani

**Els vestuaris només s’ha comptabilitzat la zona no humida, és a dir, no s’ha 
comptat la superfície de dutxes i banys. 

En funció del nivell de risc la normativa detalla les condicions al foc d’aquets locals a 

partir de la taula extreta del CTE-DB-SI-1, en el nostre cas ja compleixen:  

Les instal·lacions necessàries per a la protecció contra el foc seran les següents: 

- Extintors d’eficàcia 21A-113B a menys de 15 metres de qualsevol punt ocupable

- Extintor d’eficàcia 34B de CO2 per al quadre elèctric

- Detecció d’incendis mitjançant detectors de fums òptics

5.1.3 Pas d’instal·lacions a traves de compartimentació d’incendis 

Les instal·lacions circularan per una cambra dins el conjunt de l’escala protegida. Per 

tal de donar continuïtat a la protecció d’aquest espai en qualsevol punt on el pas 

excedeixi de 50 cm² s’utilitzaran les mesures corresponent per protegir el pas del foc.
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5.1.4 Reacció al fos dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 

La reacció al foc d’aquests elements es mostra en la següent taula extreta del CTE-DB-

SI-1: 

5.2 Propagació exterior (CTE-DB-SI 2) 

Aquest apartat del CTE assegura que el foc no traspassi altres edificis o sectors 

d’incendi dins el nostre edifici. 

5.2.1 Mitgeres i façanes 

El nostre edifici, al tractar-se d’una edificació aïllada no té cap mitgera en contacte 

amb un altre edifici. 

Tot i així, el sector d’incendis del local és diferent al del edifici, per tant, s’ha de tenir 

present la propagació entre locals a través de la façana. S’hauran de complir les 

següents condicions: 
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La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% del acabat exterior 

seran B-s3,d2 fins a una alçada de com a mínim 3,5metres a les zones on les façanes 

siguin accessibles al públic. 

5.2.2 Cobertes 

No hi ha cap coberta en l’actuació al tractar-se d’un edifici aïllat. 

5.3 Evacuació dels ocupants (CTE-DB-SI 3) 

L’evacuació de l’edifici es realitza a nivell de planta en la planta baixa. En el supòsit 

que s’utilitza l’escala per evacuar aquesta planta l’alçada ascendent d’evacuació 

màxima és de 7,04 metres.

En la planta soterrani aquesta es realitza a través d’una escala protegida amb una 

alçada ascendent d’evacuació màxima és de 3,95 metres.

5.3.1 Càlcul d’ocupació 

En la taula del annex I es detalla el càlcul d’ocupació per usos i locals seguint les 

directrius del CTE-DB-SI-3. En els espais específics on es preveu una ocupació diferent 

que la del CTE s’han aplicat criteris propis, però sempre amb una ocupació superior a 

la del CTE.  

Resum de les dades de les taules 

- Ocupació sector soterrani: 24 persones

- Ocupació sector planta baixa: 203 persones

- Total: 227 persones
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5.3.2 Número de sortides i longituds d’evacuació 

L’evacuació de l’edifici es separarà en sectors: 

SECTOR SOTERRANI: l’ocupació de l’espai no supera les 50 persones, per tant, amb una 

porta hi hauria suficient. Els ocupants d’aquest sector circularan per les zones de pas 

fins arribar a l’escala protegida que els permetrà pujar fins al seu espai exterior segur. 

Com que aquest sector està en un aparcament, la connexió entre l’aparcament, 

l’escala i el nostre sector serà mitjançant un vestíbul d’independència. 

SECTOR PLANTA BAIXA: l’ocupació total de l’espai supera les 50 persones, per tant, 

l’evacuació serà a partir de dues sortides. En el nostre cas trobem dues sortides directes 

a l’exterior i una sortida a través d’una escala protegida. En el moment d’evacuació 

les ocupants aniran per els espais comunitaris fins a la sortida més propera. Les sortides 

a l’exterior son a un aparcament on les persones tindran espai de sobres per dispersar-

se. 

5.3.3 Dimensionat dels medis d’evacuació 

El dimensionat dels medis d’evacuació es realitzarà amb les formules del CTE-DB-SI-3. 

Els càlculs es faran als elements de gran evacuació que puguin ser susceptibles de no 

complir, tenint present les possibles situacions de bloqueig. En els espais exterior segura 

s’han com 

AMPLADA ESCALA 
Mínim 0,90 Amplada càlcul/projecte

Escala protegida A > P/(160-10h) A = 24/160-39,5  A = 0,20 < 1,25 

AMPLADA PORTA 
Espai porta mínim 0,8 amplada  càlcul/projecte

Porta planta baixa  A > P/200 A = 203/200 A = 1,02 < 2,15 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 
Porta 203 pers.  R = 0,1xP R = 0,1 x 203 20,30 m 

S = 0,5xP S = 0,5 x 203 101,50 m2

5.3.4 Protecció de les escales 

Actualment trobem una escala protegida que compleix les següents condicions 

- Alçada total: 14,86

- Amplada: 1,25
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Aquesta escala ens permet evacuar de forma correcte els ocupants dels dos sectors. 

5.3.5 Portes situades en recorreguts d’evacuació 

Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici amb una evacuació superior a 

50 persones seran abatibles amb eix de gir vertical i amb sistemes de tancament i 

d’obertura senzills i ràpids des de la direcció d’on provingui l’evacuació. Aquest requisit 

funcional es satisfà conforma la norma UNE-EN 179:2009 o UNE-EN 1125:2009. 

Les portes obriran en sentit d’evacuació quan l’evacuació sigui superior a 100 persones 

en sortida d’evacuació de planta o sector i quan sigui superior a 50 quan l’evacuació 

sigui d’un únic espai. 

5.4 Instal·lacions de protecció contra incendis (CTE-DB-SI 4) 

Aquest apartat el dividirem en les diferents dotacions que demana el codi tècnic i 

direm si son o no necessàries pel nostre espai i si les instal·lem o no. En la zona de la 

piscina només s’instal·laran extintors, tal i com indica el CTE, ja que es considera una 

zona de risc d’incendis mínim. 

5.4.1 Extintors 

S’utilitzaran extintors d’eficàcia 21A-113B de pols seca. Aquests s’ubicaran 

preferiblement al costat de portes d’emergència i de forma que la distància màxima 

des de qualsevol punt d’incendis sigui de 15 metres. 

Estaran subjectes a paraments verticals de forma que la seva part superior estigui entre 

80 i 120 cm, estaran degudament senyalitzats. Es col·locaran juntament amb polsadors 

manuals per tal de fer un punt de detecció i extinció d’incendis.  

A més, s’instal·laran extintors de CO2 en les zones on hi hagi aparells elèctrics sensibles, 

és a dir, a la planta d’instal·lacions i als llocs propers als quadres elèctrics. 

Alguns d’ells estan inclosos dins el mòdul de les BIE’s. 

5.4.2 Boques d’incendi equipades 

Si és perceptible perquè la superfície construïda es superior a 500 m2 (739,80 m2).

Totes les BIEs seran de tipus 25mm de diàmetre amb 20m de longitud de mànega 

semirígida.

Sempre que sigui possible es col·locaran a 5 metres de l’accés i amb una separació 

màxima de 50 metres i mínima de 25 entre elles. En el seu entorn s’evitaran obstacles 

per tal de permetre el seu ús. 

Les BIEs es situen sobre un suport rígid de forma que la boca i la vàlvula d’obertura 

estan situades a una alçada inferior a 1,50m. 



Pàgina 23 

5.4.3 Columna seca 

No és perceptible ja que l’alçada d’evacuació no excedeix de 24 metres. 

5.4.4 Sistemes d’alarma d’incendis 

No és perceptible ja que l’ocupació excedeix de 500 persones (227 persones). 

5.4.5 Sistemes automàtics de detecció d’incendis 

No és perceptible ja que la superfície total construïda, tenint present la piscina, és 

superior a 1.000 m2 (739,80 m2).

5.4.6 Sistemes automàtics d’extinció d’incendis 

No es perceptible perquè en el cas de recintes general l’alçada d’evacuació no és 

superior a 80 metres ni tenim una cuina amb una potència instal·lada superior a 20 kW. 

5.4.7 Hidrants exteriors 

No és perceptible perquè la superfície construïda no esta compresa entre de 2.000 m2

(739,80 m2).

5.4.8 Enllumenat i senyalització 

La il·luminació d’emergència i senyalització dels mitjans de protecció contra incendis 

estan recollides en el CTE, RD 485/1997 i al REBT 2002. 

Tots els equips de protecció contra incendis, els recorreguts d’evacuació, el quadre 

elèctric general i els de distribució , i les sortides d’emergències disposaran de punts 

d’enllumenat i senyalització d’emergència corresponents. 

S’utilitzaran senyals d’evacuació definides en la norma UNE 23034:1988. 

Les característiques d’emissió lluminosa de les senyals foto luminescents haurà de 

complir la norma UNE 23025-4. 
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5.5 Intervenció dels bombers (CTE-DB-SI 5) 

En aquest apartat es descriuran les necessitats exigides per a la intervenció dels 

bombers al edifici. Al no canviar la volumetria de l’edifici, ni l’entorn pròxim, i donat 

que l’edifici ja esta construït i te activitat en altres llocs es dona per complert aquest 

apartat. 

5.6 Resistència al foc de l’estructura (CTE-DB-SI 6) 

Aquest apartat defineix els valors límits de resistència de l’estructura. Tenint en compte 

la taula 3.1. del CTE-DB-SI 6. Donat que l’edifici ja esta construït i te activitat en altres 

llocs es dona per complert aquest apartat. 



ANNEX I - CÀLCULS 
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2 Termini d execució de les obres 
La durada de les obres serà de QUATRE (4) MESOS.  
Una vegada realitzada la recepció de les obres, el termini de garantia és de DOTZE (12) 
MESOS, a partir d aquesta 

3  Classificació del contractista 
Les classificacions dels contractistes hauran de ser les següents: 

Grup C
Subgrup 3 
Categoria 4 

4  Revisió de preus 
Per tractar-se d un contracte el termini d execució del qual no supera els dotze mesos, el 
present projecte no està sotmès a la revisió de preus, segons l O.C.316/91P. 

6  Seguretat i Salut 
Al projecte s'acompanya., com a document independent, l Estudi de seguretat i salut, 
necessari per dur a bon fi l execució de les obres i complir amb la llei. En aquest estudi 
s especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s han de prendre en la 
realització de les obres, amb caràcter general i particular. 

7  Control de qualitat 
En la fase d'execució de l'obra es procedirà a la redacció del preceptiu el Pla de Control de 
Qualitat valorat, el pagament del qual anirà totalment a càrrec del contractista i estarà 
supervisat per la Direcció d Obra, per tal d assegurar-ne el compliment. 
Tots els assajos, proves i comprovació que desenvolupi el Pla de Control de Quallat de l'obra 
estaran inclosos dins del preu d'adjudicació de l'obra 

8  Obra complerta 
Les obres contemplades en el present Projecte, un cop executades, constitueixen una obra 
complerta, i es poden destinar a l ús per a les que han estat projectades. 

9  Pressupost general de l obra 

Pressupost de contracta 
El pressupost d execució material ascendeix a la quantitat de , el qual incrementat 
amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost per a 
contracta de   , que més el 21% d IVA dóna un pressupost global per a 
contracta de   IVA inclòs (  MIL VUIT 
EUROS AMB  CÈNTIMS, IVA inclòs) 

Setembre de 2018 J.MONCLÚS ARQUITECTES S.L.P.
Jaume Monclús JUncosa 

Arquitecte 

JAIME 
MONCLUS 
JUNCOSA / 
num:7704-6

Firmado digitalmente por JAIME 
MONCLUS JUNCOSA / num:7704-6 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
st=Barcelona, o=Col·legi d'Arquitectes 
de Catalunya / COAC / 0015, 
ou=Col·legiat, title=Arquitecte, 
sn=MONCLUS JUNCOSA, 
givenName=JAIME, 
serialNumber=77077567J, cn=JAIME 
MONCLUS JUNCOSA / num:7704-6, 
email=jmonclus@coac.net 
Fecha: 2018.11.08 12:04:16 +01'00'
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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 817 REFORMA INTERIOR NOVES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

✔

✔

✔

✔
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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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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 

- 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
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 PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

À
M

B
IT

  

Edifici o establiment destinat a alguns dels següents usos: cultural (destinats a restauració, espectacles, reunions, esports, 
esbarjo, auditoris, jocs i similars), religiós o de transport de persones. 

 

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  28 h > 28m  

Estructura general R120 
(R180 si h > 28m) R90 R120 R180 

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
E

R
TE S

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

 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: 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

especial alt 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 

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. 
 La caixa escènica (teatre, sala d’òpera, etc.) 
 Zones d’usos subsidiaris: 

o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m² 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

 S  2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions: 
   Espais de públic en seients fixes (cines, teatres, auditoris, sales de congressos,... museus, 

espais de culte religiós i recintes poliesportius, firals i similars) sempre que:.  
 Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120 
 Evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin, a un sector de risc mínim a 

traves de vestíbuls d’independència o bé mitjançant sortides d’edifici. 
 Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols 
 Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m2 per materials de revestiment i de mobiliari fix. 
 No existeixi en aquest espai cap zona habitable 

 Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície 
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves 
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i 
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable. 

 Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 

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 180 si h > 28) EI 90 EI 120 EI 180 

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. 

Caixa escènica 

 Sector d’incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d’espectadors 
 Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m2) 
 Cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari) 
 Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala 

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. 
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

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
 E

SP
EC

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 

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 

Elements decoratius i mobiliari 

 Butaques i seients fixes tapissats: 
 Tapissats: Parts 1 i 2 de la norma UNE-EN 1021:2006 

 Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, etc: 
 Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003  

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 / 0,25 m2  zones per a espectadors dempeus 
1 persona / seient  zones destinades a espectadors amb seients definits en el projecte 

1 persona / 0,5 m2  zones destinades a espectadors asseguts amb seients sense definir 
 zones de públic en discoteques 

1 persona / 1 m2  zones de públic dempeus en bars, cafeteries, etc. 
 salons d’ús múltiple en edificis per congressos, hotels, etc. 

1 persona / 1,2 m2  zones de públic de “menjar ràpid” (hamburgueseries, pizzeries, etc.) 

1 persona / 1,5 m2  zones de públic de gimnasos sense aparells. 
 zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc. 

1 persona / 2 m2 

 sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en 
museus, galeries d’art, fires i exposicions, etc. ; vestíbuls generals, 
zones d’ús de públic en plantes de soterrani, baixa i entresòl; vestíbuls, 
vestuaris, camerinos o altres dependències similars i annexes a sales 
d’espectacles i de reunió.  

 zones de bany de piscines públiques. 

1 persona / 3 m2  vestuaris de piscines públiques. 
 lavabos de planta 

1 persona / 4 m2  zones d’estança pública en piscines descobertes. 
1 persona / 5 m2  zones de públic amb aparells de gimnasos. 
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

1 persona / 10 m2 
 zones d’us administratiu. 
 zones de públic en terminals de transport. 
 zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc. 

1 persona / 40 m²  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 en caixa escènica i en recinte 
 d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes 

 

Passos entre fileres de seients 
(Localitats) 

Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.): 
 Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A  30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per 

cada seient addicional. 
 En files amb sortida pels dos extrems, pas de A  30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per 

cada seient addicional. Per 30 seients o més: A  50 cm. 
Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d’amplada  1,20 m 
Localitats de seient a l’aire lliure (estadis, etc.):
 Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82). 
 Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250 

més o fracció (art. 28 del REP/82). 
 Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).  

Cada 12 files cal un passadís transversal d’amplada  1,20 m (art. 28 del REP/82). 
Localitats de graderia per més de 3000  espectadors dempeus: 
 Pendent < 50% 
 Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem. 
 Màxima altura de cota respecte d’una sortida de graderia: 4 m.  

Barreres  1100 mm d’altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de 
SU 5) 

PASSADISSOS I RAMPES  

Passadissos i rampes no protegits: 
 Capacitat: A  P / 200  
 Amplada  1 m  (0.80 m en passeres 

d’escena i altres de P  10 persones 
habituals) 

Passadissos protegits: 
 P  3 S + 200 A 
 Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones 

de públic) (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  10 m Per h  20 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 

A  P / (160 – 10 h) E  3 S + 160 As  
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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. 
  3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 

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. 
                   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 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.  
Excepcions per establiments integrats en centres comercials 
 de S  500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d’emergència 
 de S > 500m²: sortides d’emergència independents de zones comuns del centre. 

Altura ascendent màxima 

 4m fins a sortida de planta 
 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 
- 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 < 50m (* 62,5m). excepte en espais a 
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m 
- 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) 

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)
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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 23-035-4:20031:2003, 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 

Enllumenat de abalisament  En graons i rampes d’activitats que es desenvolupin amb un baix nivell d’iluminació. 

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>10 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 (3) Per Sc>1000 m2 

Alarma (4) Per ocupació > 500 persones. 
- El sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia. 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (5) 

En general: 
   -  1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 

 1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  
En cines, teatres, auditoris i discoteques per Sc > 500 m2 
En recintes esportius per Sc > 5.000 m2 

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 (6)  

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 500 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 caixa escènica 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Cortina d’aigua Protegint el teló de boca de la caixa escènica 

Control de fums d’incendi 
- Per ocupació > 1000 persones 
- En caixa escènica 
- En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (7) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció) 
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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 PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

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 
(3) El sistema inclou detectors automàtics 
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(5) 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 
(6) 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 
(7) 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 

En particular: 
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc. ------ 100<V 200 m3 V>200 m3 

En general: 
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.



Salubritat
CTE DB-HS



HS  CTE Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS
Grau d’impermeabilitat 
(3)

TERRES 

Grau d’impermeabilitat 

FAÇANES 
Grau d’impermeabilitat 

COBERTES

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6



HS  CTE Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat
Edificis 
d’habitatges 

Edificis  
d’altres usos 
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CO2 2 

(3)

 
 

 

  

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

✔

✔
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 Condicions



HS  CTE Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient 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 de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  
materials

 
disseny

 

Sistemes antiretorn:
S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 
 

  
 

 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:   
 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  
q  0,05l/s  
q  0,10l/s  
q  0,15l/s   
q  0,20l/s  

q  0,25l/s  
q  0,30l/s  
q  0,60l/s   

Aigua Calenta 
q  0,03l/s     
q  0,065l/s  
q  0,10l/s    

q  0,15l/s      
q  0,20l/s    

q  0,40l/s     

Pressió:  Pressió mínima P 100kPa 
P 150kPa 

 Pressió màxima P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  50ºC i 65ºC
 

Dimensions dels locals  

 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 

 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  

Comptatge  

Xarxa de retorn d’ACS  
 

 

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



HS  CTE Habitabilitat, Salubritat 
 

Ref. del projecte: 

  

HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte
 

  

Ventilació 
 

Traçat 
 

Dimensionat  
 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  

 

✔

✔

✔

✔

✔



 Estalvi Energètic 
CTE DB-HE 



Limitació de la demanda energètica HE 1 Pro jecte bàs ic

in te rve n c ió en e d i f i c i s ex i s tents
ú s d i f e ren t a l d ’hab i ta tg e

(1) Edifici de referència: edifici obtingut a partir de l’edifici objecte (edifici projectat) que es defineix amb la seva mateixa forma, mida, orientació, zonificació
interior, ús de cada espai i obstacles, amb unes solucions constructives amb paràmetres característics iguals als establerts a l’Apèndix D del DB HE1.
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Re fe rè nc ia de pro jecte :

DADES

T ipus d ’ inte rv enc ió :

Tipus: Tipus:

Reformes destinades a canvi d’ús característic de l’edifici Intervenció que produeix modificacions en les condicions
exteriors o interiors d’un element de l’envolvent tèrmica i que
suposa un increment de la demanda energètica de l’edificiRenovació de més del 25% de l’envolvent tèrmica final

Ampliació: veure fitxa d’obra nova Modificació substancial, substitució o incorporació d’elements
de l’envolvent tèrmica

Ús d e l ’ed i f i c i :

C l ima h iv e rn : A B C D E Cl ima est iu : 1 2 3 4

EXIGÈNCIES

L imi tac ió de la dem an da ene rgè t ica

Es limitarà la demanda energètica conjunta de l’edifici de manera que sigui inferior a la de l’edifici de referència (1)

Demanda energètica conjunta edifici objecte < Demanda energètica conjunta edifici de referència

T r a ns m i tà n c ie s tè rm iq ue s m àx i mes

Es limitarà la transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire de les obertures i la transmitància tèrmica de les zones
opaques de l’envolvent tèrmica de l’edifici, en l’àmbit de la intervenció:

Transmitància tèrmica màxima, W/m2 K
Zona c l imàt ica d ’h ivern

A B C D E

T a n ca m e n ts e n contacte a mb l ’exte r ior :
Murs i elements en contacte amb el terreny 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55

Cobertes i terres en contacte amb l’aire 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

Obertures i lluernes 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

Permeabilitat a l’aire màxima, m3/h m2

Obertures 50 50 27 27 27

L imi tac ió de conde nsac ions en l ’àmbi t de la inte rvenc ió , s i s ’escau
En el cas en que es produeixin condensacions intersticials en l’envolvent tèrmica de l’edifici, aquestes seran tals que no produeixin una
reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida útil. A més, la
màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació possible en el mateix període.

817 REFORMA INTERIOR NOVES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

✔

✔

definir ús

✔ ✔

✔

✔

✔



Limitació de la demanda energètica HE 1 Pro jecte execuc ió

in te rve n c ió en e d i f i c i s ex i s tents
ú s d i f e ren t a d ’hab i ta tg e

* Dconjunta = Dcal + 0,7 Dref, per a edificis situats en territori peninsular                                                                                                                    1/1
Dconjunta = Dcal + 0,85 Dref, per a edificis situats en territori extrapeninsular
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Re fe rè nc ia de pro jecte :

DADES

T ipus d ’ inte rv enc ió :

Tipus: Tipus:

Reformes destinades a canvi d’ús característic de l’edifici Intervenció que produeix modificacions en les condicions
exteriors o interiors d’un element de l’envolvent tèrmica i que
suposa un increment de la demanda energètica de l’edificiRenovació de més del 25% de l’envolvent tèrmica final

Ampliació: veure fitxa d’obra nova
Modificació substancial, substitució o incorporació d’elements
de l’envolvent tèrmica

Ús d e l ’ed i f i c i :

C l ima h iv e rn : A B C D E Cl ima est iu : 1 2 3 4

JUST IF ICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’EX IGÈNCIA

Valors d e la d e m an da energèt i ca .

Procediment de càlcul:

La demanda energètica conjuntade calefacció i refrigeració* de:

l’edifici objecte = kW h/m2 any < a la de l’edifici de referència = kW h/m2 any

T r a ns m i tà n c ie s tè rm iq ue s m àx i mes
U

de l’element, W/m2 K
transmitància tèrmica màxima, W/m2 K

Z o n a c l i m à t i c a d ’ h i v e r n

A B C D E
T a n c a m e n t s e n c o n t a c t e a m b l ’ e x t e r i o r :

Murs i elements en contacte amb el terreny 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55

Cobertes i terres en contacte amb l’aire 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

Obertures 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

permeabilitat
a l’aire l’element

permeabilitat a l’aire màxima, m3/h m2

Obertures 50 50 27 27 27

L imi tac ió de conde nsac ions en l ’àmbi t de la inte rve n c ió , s i s ’escau .

Verificació mitjançant:

817 REFORMA INTERIOR NOVES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

✔

✔

publica concurencia i/o administratiu

✔ ✔

✔

CE3X

✔

26,8 114,9

indicar



RITE 

Ref. del projecte: 

Ús previst (1) 

Tipus d’intervenció en l’edifici o local (2) 

(2)

Tipus d’intervenció en les instal·lacions  

(3)

(4)

Objecte 

(5) (6) (7) (8) (9)

Tipus d’instal·lació 

(11)

Centrals de producció de calor o fred 

(10)

Previsió de potència tèrmica nominal total, P 

(11) (11) (12)

Fonts d’energia previstes 

Objecte  

Dades de la instal·lació 

(13) (13) (12)

Captació 

(13) (12)

Acumulació 

(13)

 a)   P calor i/o fred < 5 kW 

b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos 
elèctrics- amb P individual o suma de P  70 kW 

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat 

 

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2) 

 

 

 -  5 kW  P calor i/o fred  70 kW 

o bé

(14)

(15)

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔



“Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les 
mateixes i dels seus equips.  
Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions 
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”.

  “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir 
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, 
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o 
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”. 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que 
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua 
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi 
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants 
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant 
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de 
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització 
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents:

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop 
possible al seu règim de rendiment màxim.” 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats 
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .”

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions 
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.” 

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, 
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.” 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys 
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de 
produir en els usuaris molèsties i malalties.”

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. 3
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NOTES

(1)   A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes): 
Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc. 

Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats 
recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars.

(2) El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant, 
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del 
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”. 
En l’àmbit del CTE, s’entén per , intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural 
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges. 

(3) A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de 
producció d’ACS:  per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS  50 litres a Tª 60 ºC .  

(4) L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.   

(5)  procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais. 

(6) procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 

(7) procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 

(8)  procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per 
garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document 
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici 
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”. 

(9) Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per 
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és  50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades. 

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 

(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin 
(inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, 

escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la , P, s’obtindrà com a
 tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar 

en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.

    

   *   No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, 
serà la més gran de les dues. 

   * 

Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW

Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament) 

Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW

El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de 
Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.

(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, serà:
a) , o bé
b) la que resulta de multiplicar si no existeix equip 

d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  
    

(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)

(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment 
administratiu a Catalunya”

(15)  (article 16 del RITE, RD 1027/2007): 
Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin 
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.  
El projecte , amb el 
detall suficient perquè  es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.  
En el projecte s’inclourà la següent informació: 

a) de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la 
resta de normativa aplicable.  

b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els  que conformen la instal·lació projectada, així com les seves 
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.  

c) Les  a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.  
d) Les  d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual 

d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment 
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seguretat front el soroll    
CTE DB-HR 



Exigències del DB HR  HR 1/2

Ref. del projecte:   

No els hi és d’aplicació el DB HR 
 

Separacions en la envans RA  33dBA

entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA  50dBA  El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA  45dBA  

paret del recinte protegit RA  50dBA

porta o finestra del recinte protegit RA  30dBA  

paret del recinte habitable  RA  50dBA  

Separació entre una 

 
El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor

porta o finestra del recinte habitable   RA  20dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA  55dBA  Separació entre una
 entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA  45dBA  

 (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor  RA  50dBA  

FAÇANES,  COBERTES  I  TERRES  EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR,  en dBA
en funció de l’Ld 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60  30 30 30 30 

60 < Ld  65  32 30 32 30 

65 < Ld  70  37 32 37 32 

70 < Ld  75  42 37 42 37 

Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr 
s’incrementaran en  
4dBA 

Ld > 75  47 42 47 42   

817 REFORMA INTERIOR NOVES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Exigències del DB HR  HR 2/2

Ref. del projecte:   

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Ld Pati 
dBA 

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60 Ld  60  30 30 30 30 

60 < Ld  65 Ld  60  30 30 30 30 

65 < Ld  70 Ld  60  30 30 30 30 

70 < Ld  75 60 < Ld  65  32 30 32 30 

Ld > 75 65 < Ld  70  37 32 37 32 

 

 

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA  50dBA  

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr  40dBA  

entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w  65dB  DnTA  50dBA  Separació entre una 

 entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència  DnTA  45dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w  60dB  DnTA  55dBA  Separació entre una 

 entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w  60dB  DnTA  45dBA  

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum  350m3 0,7s  

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum  350m3 0,5s  

Restaurants  i menjadors 0,9s  

Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A  0,2m2/m3  

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 

 Només aplicable als usos residencial i sanitari 

817 REFORMA INTERIOR NOVES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

✔

✔

✔









Residus de la construcció



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

- -

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 resi Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

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

   sobrants d'execució 0,0500 18,5419 0,0896 19,3374

obra de fàbrica 170102 0,0150 7,9090 0,0407 8,7868
formigó 170101 0,0320 7,8723 0,0261 5,6240

petris 170107 0,0020 1,6969 0,0118 2,5475
guixos 170802 0,0039 0,8478 0,0097 2,0985
altres 0,0010 0,2159 0,0013 0,2807

   embalatges 0,0380 0,9212 0,0285 6,1594

fustes 170201 0,0285 0,2606 0,0045 0,9715
plàstics 170203 0,0061 0,3411 0,0104 2,2345

paper i cartró 170904 0,0030 0,1792 0,0119 2,5648
metalls 170407 0,0004 0,1403 0,0018 0,3886

totals de construcció 19,46 t 25,50 m3

- altres

-
-
-

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

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

REFORMA INTERIOR NOVES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)
tipus

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

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

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

EDIFICI H2 SECTOR IVECO carrer LAVOLTA,2 planta 1 local 10
Comarca : VALLÈS ORIENTAL

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

PARETS DEL VALLÈS

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   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 -

Terres contaminades
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

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

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 7,87
Maons, teules i ceràmics 40 7,91
Metalls 2 0,14
Fusta 1 0,26
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,18
Paper i cartró 0,50 0,18
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

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

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 especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* 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.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 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.-

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

6.-

4.-

gestió dins obra

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

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

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

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

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

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 que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

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                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
RUNES

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 a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a 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 7,59 -

Maons i ceràmics 11,86 -

Petris barrejats 3,44 51,59

Metalls 0,52 7,87

Fusta 1,31 19,67

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 3,02 45,25

Paper i cartró 3,46 51,94

Guixos i no especials 3,21 48,18

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

34,42 224,49

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

-

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

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

FERRALLES BATLLE, SLU

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

CRTA BV-5003 Km, 32 E-791,02

17,20

91,11 37,96

0,00

15,08 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 6,56 -

- -

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

707,87

- 16,06

-

142,35

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00

El volum dels residus és de : 34,42

2,62 -

59,31 47,45

17,31 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

233,45 172,10 77,82

-

** 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        

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

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)

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

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

30,37

-

- -

Classificació      

-

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

08400 GRANOLLERS

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

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..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

4 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

a
b

ilit
a

ci
ó 

i A
m

p
lia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a

 C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
a

ta
lu

ny
a

 . 
  m

od
-0

5/
20

18
   

 ( 
Fo

nt
: "

G
ui

a
 d

'a
p

lic
a

ci
ó 

d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
a

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
"

 )

-
-

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.                                                

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

documentació gràfica

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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

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

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.



719,64 m2

Rehabilitació integral 0,9
Reforma afectant elements estructurals 0,7
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,5 m2

Superfície equivalent 215,89 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 18,5419 0,0896 19,3374
obra de fàbrica 0,0366 7,9090 0,0407 8,7868

formigó 0,0365 7,8723 0,0261 5,6240

petris 0,0079 1,6969 0,0118 2,5475

guixos 0,0039 0,8478 0,0097 2,0985

altres 0,0010 0,2159 0,0013 0,2807

   embalatges 0,0043 0,9212 0,0285 6,1594
fustes 0,0012 0,2606 0,0045 0,9715

plàstics 0,0016 0,3411 0,0104 2,2345

paper i cartró 0,0008 0,1792 0,0119 2,5648

metalls 0,0007 0,1403 0,0018 0,3886

0,090152 19,46 t 0,1181 25,50 m3
  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

215,89superfície d'obra nova equivalent 



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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.

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.
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T 0,00 T
T 19,46 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 19,46 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

19,46Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

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 del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

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

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 214,06

19,5

***Dipòsit mínim 150€

214,06Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



Control de Qualitat
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AJUNTAMENT DE PARETS
DEL VALLÈS



Estudi de seguretat i salut
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AJUNTAMENT DE PARETS
DEL VALLÈS

PPROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU 

REFORMA INTERIOR 
 NOVES DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS exp.817/17 

Edifici H2, Sector Iveco
 

08150 Parets del Vallès



Plec de condicions







Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació. 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees. 

Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i 
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F. 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

Condicions en l’execució de les obres. Generalitats
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions 
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control 
d’execució de l’obra. Generalitats  

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal lacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 

Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Ministerio de la Vivienda  "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación"

normes 



Bastides de servei.

Bastides de càrrega

Desinfecció i desinsectació
Anul lació i neutralització

Estintolament i apuntalament 
Instal lació de bastides

Instal lació de mesures de protecció col lectives



 



Enderroc d'elements singulars de coberta. 

Enderroc de material de cobertura. 

Enderroc de tauler de coberta.

Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers.

Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. 

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades.

Capa sub-base.
Impermeabilització.
Formigó en massa. Ciment,

Àrids,
Aigua,

Armadura de retracció.

Sistema de drenatge.

Material de juntes.



Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament.

Col locació del formigó.

Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn,
Juntes de retracció,

Protecció i cura del formigó fresc.

Drenatge.

Toleràncies d’execució. 
Acabat. 

Bastidor.
Passamans.

Entrepilastres. 

Ancoratges. placa aïllada
platina contínua

angular 
continu

; pota d'agafament



Peça especial.

Acabats.



Per cel ras. 

Revestiment de sostre de fusta. 

Revestiment de sostre de formigó. 

 

Revestiment de sostre de xapa col laborant. 

Revestiment de bigues i pilars. 

Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. 

Toleràncies generals d'execució: 



Aïllament en camises aïllants. 

Aïllament en plaques. 
,

Aïllament en plafons sandwich. 

Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport.

Col locació de l'element
Plaques col locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. 

Plaques moldejades per a terra radiant. 

Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. 

Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos.
Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics.



Membranes de làmines bituminoses no protegides.  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral.
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl lica.
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral.
Membranes amb làmines de PVC no protegides. 

Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. 

Barreres sintètiques i metàl liques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques.

Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. 
. 

Toleràncies d'execució:
Làmines adherides amb oxiasfalt. 

Membrana fixada mecànicament.

Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. 

Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla.

Membrana adherida.

Membrana 
no adherida o fixada mecànicament.

Soldadura química



Soldadura en calent Adhesiu

Membranes amb lamines de PVC. 

Membrana amb làmines elastomèriques. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu.

Blocs de formigó.

Morter.



Formigó armat.
Revestiment interior. 

. 

En envans amb murs ordinaris (altura menor de 3,50 m).

En envans amb murs esvelts (altura compresa entre 3,50 m i 9 m). 

Acabats.



Plaques o panells prefabricats.

Adhesiu per a les unions.
Banda en l'arrencada. 
Material de juntes.
Rematada de juntes.
Escaiola. 

Replanteig i neteja de la base

Col locació de les guies.
Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu.

Formació de les trobades amb altres elements constructius. 

Allisat i enrasat dels junt.
Toleràncies d'execució:
Plaques.

Panells.

Acabats. 



Plaques o panells prefabricats. 

Entramat interior. 

Pastes. 
Cintes. 

Replanteig dels perfils. 
Col locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils.

Toleràncies d'execució.
En cas d'entramat interior de fusta. 

En cas d'entramat de fusteria metàl lica. 

Acabats.



Estructura portant. 

Perfils per a panells.

Tensor. 
Pern. 
Panell. 

Tancament.
Perfils d'acabat.

Acabats.



Presentació de la porta.
Col locació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució.

Portes.

Replanteig.
Col locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 
Muntatge de les fulles mòbils.
Eliminació dels rigiditzadors.
Col locació dels mecanismes i els tapajunts.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució.



Col locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.

Replanteig. 
Fixació. 

Col locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment.

Toleràncies d'execució. 

Portes de fulles batents.

Portes de fulles corredisses. 

d’escuma alveolar
o homogeni



Material de revestiment.

Cantoneres. 
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes Moqueta en rotllo.

Linòleum, PVC o amiant – vinil. Goma.

Cantoneres. 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes 
d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits.

Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment.

Col locació de l'adhesiu.
 Paviment de làmines de PVC. 

Col locació de les làmines o les llosetes.

Paviment de linòleum.
Execució dels junts.

Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC.

Neteja de la superfície del paviment.
Protecció del paviment acabat.
Acabat final de la superfície

 Paviment de làmines de PVC.

Toleràncies d'execució.

 

 

Toleràncies d'execució.



Moquetes. Amb adhesiu.

Toleràncies 
d'execució: T nsada:

Toleràncies d'execució. Ajustada a un bastiment.

Lloses i rajoles de pedra natural.

Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. aglomerant: 
àrids:

colorants inalterables:
Plaques de formigó armat.
Llambordes de pedra o formigó.
Graó en bloc de pedra.
Graó prefabricat.
Bases. Base de sorra.

Base de sorra estabilitzada.
Base de morter o capa de regularització.

Base de morter armat.

Material de presa.
Material de rejuntat.
Beurada de ciment. 

Material de reomplert de juntes de dilatació.



Rajoles de ciment.
Terratzo.

Lloses de pedra o plaques de formigó armat.

Llambordes de pedra.

Llambordes de formigó.

Acabats.

Rajoles. Gres esmaltat. Gres porcelànic. 
Rajola catalana.

Gres rústic.  Fang cuit. 

Mosaic. 
Peces complementàries i especials. 

Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe.
Base de sorra. 

 Base de sorra estabilitzada.
 Base de morter o capa de regularització. 

Base de morter armat.



Material de presa.

Morter tradicional. 
Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). 

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes.

 Morter de resines de reacció (JR).

Material de reomplert de juntes de dilatació. 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

Humectació de les peces
Col locació de les peces a truc de maceta amb morter.

Humectació de la superfície.
Reblert dels junts.
Neteja de paviment acabat. 

Suports. 
Peces de paviment.  
Acabats de paviment.

Suports. 
Peces de paviment. 



Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball.
Toleràncies d'execució. 

 

Plaques. Panell d'escaiola
 Panells metàl lics

Placa rígida de conglomerat de llana mineral Plaques de 
cartró-guix Placa de fibres vegetals

Panells de tauler contraxapat
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus.

Sistema de fixació.

Element de fixació a placa.

Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus
Escaiola.
Aigua.
Estructura oculta de travada de les plaques



Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre. 
Col locació de les plaques. 
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils.

Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada.

Sostres continus.

Sostres registrables

Rajoles. Gres esmaltat, Gres porcelànic,
Rajola catalana,

Gres rústic,
Fang cuit, Rajola de València,

Peces complementàries i especials.

Material d'unió.
amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola)

amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) 
(D

mb adhesius de resines de reacció,
Material de rejuntat.

Material de replè de juntes de dilatació.



Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu.

Rajoles rebudes amb morter de ciment.

Acabats.

De la preparació.

Materials i col locació de l'enrajolat.
Juntes de moviment.

Juntes de col locació.

: Ciment Portland blan
Calç:

Arena:

Aigua:

.

Juntes.
Material de reforç de l’arrebossat.

.



Arrebossat esquerdejat: 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. 

Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment.
Arrebossats amb morter de ciment:

Arrebossat projectat amb morter de ciment.

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc.

Arrebossat lliscat amb morter 
preparat de resines sintètiques. 

Arrebossat projectat amb morter preparat de 
resines sintètiques.

Arrebossat amb morter preparat monocapa.

Toleràncies d’execucó.

Guix gruixut (YG).

Guix fi (Yf).

Additius.
Aigua.
Cantoneres.



Acabats lliscat.

 

.

Additius

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. 

Superfícies de fusta.

Superfícies metàl liques.

Pintura al tremp.
Pintura a la calç.

Pintura al silicat.
Pintura al ciment.
Pintura plàstica, acrílica, vinílica.

Pintura a l'oli.
Pintura a l'esmalt.

Pintura martelè. 
Laca nitrocel lulòsica.

Vernís hidròfug de silicona.
Vernís gras o sintètic.



Fusta
Maó, guix o ciment: Ferro i acer:

Galvanització i materials no ferris: Preparació del suport:
Pintat

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Conductes:

Conductes metàl lics:
 

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:

Reixes i difusors:

Bomba de calor: 

Refrigeradora: 
De coberta (roof-top):

Bomba de calor:
Refrigeradora:
De coberta (roof-top):



Bomba de calor, refrigeradora i de coberta.

Tubs:
Aïllaments:
Circuladores:
Regulació i control:

Tubs:

Aïllaments:

Regulació i control:



De sostre:
De consola: 
Murals:
Climatitzadora:
Conductes: 
Reixes: 
Difusors: 

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Conductes 
Conductes metàl lics. 

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. 

Reixes i difusors

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Conductes

Reixes i  difusors



Conductes: 

Reixes: 
Airejadors: 
Equips de ventilació: 

Aspiradors estàtics: 

Conductes i reixes: 
Equips de ventilació: 

Conductes: 

Reixes: 

Airejadors: 

Equips de ventilació:



Llumeneres:

Accessoris per fluorescència:
Làmpades: 

Llumeneres:
Làmpades: 

Bateria: 
Equips de control i unitats de comandament: 





(segons DB-HS4-3.2.1.1)
Clau de presa o collaret de presa en càrrega:

Tub d’escomesa:
Clau general de tall:

Vàlvules reductores
Grup elevador de pressió: 

Pericons de registre amb tapa
Materials auxiliars:

Tubs i accessoris:
Pericons:

Brancal:
Tubs i accessoris:
Pericons:
Escomesa:

Brancal:
Tubs i accessoris:
Escomesa:

Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.
desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.

grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.
Tubs de metalls
Tubs de plàstic

Dipòsits acumuladors.

Tubs de metall 
Tubs de plàstic 
Aïllaments tèrmics:
Escalfador instantani d’ACS a gas:
Caldera per ACS:
Dipòsits acumuladors d’ACS.



Termo elèctric: 

Comptadors:
Tubs, accessoris i elements de la instal lació:
Aïllaments:
Dipòsits acumuladors:

Comptadors. 

Tubs.

Aïllament

Aixetes. 

Claus i vàlvules.

Escalfador instantani i Termo elèctric: 

Caldera:

Dipòsits i acumuladors. 



Peces d'acer galvanitzat:

 

Canal exterior d'acer galvanitzat:

Sobre llit d'assentament de formigó:

Tubs: 
Unions i accessoris: 
Pericons: 
Pous de registre o ressalt: 



Generalitats

Tubs soterrats: Col locació sobre fons de rasa. 

PVC: 

Polipropilè: 

Unions i accessoris:
Pericons d’obra: 

Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”

 Solera formigó:

Parets per a pous: 

Tubs: 
Pericons i pous de registre o ressalt: 

Tancaments hidràulics: 



Tubs de petita evacuació:
Col lectors:
Baixants:

Ventilacions: 

Canals:

Pericons:
Boneres i reixes de desguàs: 
Separador de greixos: 
Sistema de bombeig i sobreelevació: 

Vàlvules antiretorn de seguretat: 

Tancaments hidràulics.
S

Tubs de petita evacuació:

Col lectors:

Baixants: 

Ventilacions: 

Canals: 



Pericons:

Boneres: 

Canal de recollida amb reixa de desguàs: 

Separador de greixos: 

Sistema de bombeig i sobreelevació: 

Vàlvules antiretorn de seguretat: 



Conductes: 
Xemeneies: 
Barret de xemeneia:

Conductes, xemeneies i barret: 

Conductes: Generalitats. 

Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: 
Conductes d'alumini flexible:

Xemeneies: Generalitats: 

Tram horitzontal: 

Tram vertical: 

Boca de sortida: 

Accessoris: 



Barret de xemeneia: 

Conductes: 
Xemeneies: 
Barret de xemeneia:

Conductes i xemeneies:

Fixació de guies i cables
Fixació de guies i pistó
Col locació 

Prova de servei de la instal lació.

 Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans



Extintors portàtils: 
Sistema de columna seca: 

Sistema de boques d’incendi:

Sistema de detecció i alarma:

Sistema d’extinció automàtica:

Hidrants exteriors:
Senyalització dels recorreguts d’evacuació:

Extintors portàtils: 

Sistema de columna seca: 



Sistema de boques d’incendi:

Sistema de detecció i alarma:

Sistema d’extinció automàtica:

Hidrants exteriors:

Senyalització dels recorreguts d’evacuació:



Elements:

Tubs: 

Detectors d’infraroigs: 
Contactes:
Central de seguretat: 
Sirenes:
Marcadors telefònics:
Conductors:
Senyalització amb rètols:

Detectors:

Contactes: 

Central de seguretat:

Sirenes:
Marcadors telefònics:
Conductors:

Senyalització amb rètols:

Elements:
Conductors: 



Escomesa.
Caixa general de protecció

Escomesa: dels tubs i accessoris:
Caixa general de protecció:

Escomesa:

Caixa General Protecció:



Línia general d’alimentació(LGA):
Derivació individual (DI):
Emplaçament els comptadors

Interruptor general de maniobra (IGM):
Fusible de seguretat:

Comptador: 
Derivació individual:
Quadre interior de la unitat privativa:

Caixa per a l’interruptor de control de potència:

Dispositius generals de comandament i protecció:

Tubs, canals i safates:
Cable o conductor: 
Caixes de derivació: 

Mecanismes: 

Línia general d’alimentació(LGA):
Derivació individual (DI):
Emplaçament els comptadors:

Caixa per a l’interruptor de control de potència:

Dispositius generals de comandament i protecció:
Cable o conductor: 

Conductors i mecanismes: 
Comptadors, equips i quadres: 
Accessoris i material elèctric: 

Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI):

Emplaçament dels comptadors

Comptadors:

Quadre interior de la unitat privativa:



Tubs :

Canals i safates : 

Cable o conductor: 

Caixes de derivació: 

Mecanismes: 

Punt de connexió a terra:

Conductors de posta a terra: 
Línies d’enllaç amb la terra: 
Arquetes de connexió. 



Línia principal de terra i les seves derivacions:
Placa o piqueta de connexió a terra.

Punt de connexió a terra. 

Placa o piqueta de connexió a terra. 



Pericó d’entrada i registre d’enllaç: 
Canalització d’enllaç:

Elements de captació de coberta.
Canalització d’enllaç:
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal:

Cables coaxials: 

Punt de distribució final: 
Punt d’accés d’usuari: 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: 

Canalització d’enllaç: 

Cables de canalització principal: 

Cables coaxials:

Pericò d’entrada i registre d’enllaç: 
Canalització d’enllaç:

Elements de captació de coberta
Canalització d’enllaç:
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: 

Cables multiparells: 

Cables parells individuals: 

Cables des dels PAU:



Elements de connexió: 
Regletes de connexió.
Preses de senyal: 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: 

Canalització d’enllaç: 

Cables de canalització principal: 

Cablejat:

Pressa de senyal de Telefonia:

Equips amplificadors centrals: 
Xarxa general de distribució:

Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica.



Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so.

Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons.

Altaveus: 

Atenuadors de so: 

Cablejat per megafonia: 

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador.
Equip d’alimentació d’intercomunicador.
Obreportes elèctric.
Aparell d’usuari de comunicació.
Tubs, cables i caixes de derivació.

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: 

Equip d’alimentació d’intercomunicador: .
Obreportes elèctric: 



Aparell d’usuari de comunicació:

Tubs i cables: 

Preparació zona de treball.

Col.locació

Anivellació. 
Connexió a xarxa.

Toleràncies d'execució.
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DEPENDENCIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS 29/10/18 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 01  ENDERROCS, DESMUNTATGES, EXTRACCIONS I GESTIÓ DE R

1 E2135344 u Enderroc puntual de placa alveolar de forjat prefabricat en obertura de passos de instal·lacions de formigó
armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

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

1 Sortides conductes
climatització/ventilació en sostre caixa
ascensor

2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 E2315513 u Apuntalament i estrebada de sostres, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 20% en formació
forat sortides conductes climatització/ventilacio.

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

1 Sortides consuctes climatització 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

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

1 Xarxa desguas soterrani 15,250 0,300 0,500 2,288
2 11,350 0,300 0,500 1,703

TOTAL AMIDAMENT 3,991

4 E21D1112 m2 Enderroc de solera de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Xarxa desguas soterrani 15,250 0,300 4,575
2 11,350 0,300 3,405

TOTAL AMIDAMENT 7,980

5 E2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a
transports

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

1 Sortides conductes climatització 1,200 0,600 0,300 1,200 0,259
2 Xarxa desguas soterrani 15,250 0,300 0,200 0,915
3 11,350 0,300 0,200 0,681
4 Xarxa desguas soterrani 15,250 0,300 0,500 2,288
5 11,350 0,300 0,500 1,703

TOTAL AMIDAMENT 5,846

6 EY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària

AMIDAMENT DIRECTE 0,000



DEPENDENCIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS 29/10/18 Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 02  COBERTA

1 E5Z15A2C u Refet de la formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat en perimetre sortida consuctes de
climatització.

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

1 Perimetre sortida conductes
climatitzacio/verntilació

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E618561K 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 en caixo sortida conductes de climatització/ventilació

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

1 Caixo sortida conductes
climatització/ventilació

2,000 1,600 1,000 3,200

2 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,200

3 E5ZDS24B m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat, en tota alçada de la paret i
incloent aïllament termic per evitar condensacions interiors en caixo sortida conductes de ventilació/climatització.

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

1 Caixo sortida conductes
climatització/ventilació

2,000 1,600 1,000 3,200

2 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,200

4 E535AAL6 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà amb prestacions al foc millorades,
amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior
llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,4 mm, junt longitudinal encadellat amb
nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%, en coberta caixo conductes de
climatització/ventilació.

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

1 Coberta caixo conductes
climatització/ventilació

1,600 1,000 1,600

TOTAL AMIDAMENT 1,600

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 E66E0501 m2 Suministre i instal·lació de mampara divisòria P600s, d'Arlex design Ref.: V6+6275 o equivalent, basada en un
perfil d'extrusió d'alumini rectangular fixat al terra i al sostre mitjançant tacs d'expansió. El perfil engloba en el
seu interior un sistema d'ancoratge que garanteix el bloqueig a pressió del vidre contra les gomes de
insonorització i es remata amb una tapeta lateral ancorada amb un sistema de clip.
La mampara permet una regulació en altura de 30 mm. (± 15 mm.), per compensar eventuals desnivells
positius o negatius en altura.
Dues gomes interiors asseguren el màxim de prestacions acústiques entre el vidre i el perfil. El mateix sistema
d'ancoratge, que utilitza un perfil en extrusió d'alumini de secció 45x39 mm., s'utilitza per els terminals de paret,
amb l'objectiu d'obtenir un marc perimetral homogeni permeten una regulació de 15 mm. (± 7,5 mm.).



DEPENDENCIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS 29/10/18 Pàg.: 3

Alternativament, es pot utilitzar un terminal telescòpi de secció 50x50 mm. que permet una regulació major de
40 mm. (± 20 mm.)
Els panells de vidre poden tenir un gruix de 6+6 mm., tant trempat com laminat. La utilització de perfils en
policarbonat transparent col·locats verticalment, entre vidre i vidre, assegura una continuïtat estructural,
aïllament acústic i màxima transparència de la mampara. L'aïllament acústic es garantitza també amb dues
gomes cilíndriques aplicades al llarg de tot el perímetre de la mampara..
La mampara ofereix portes batents cegues o de vidre (amb o sense marc perimetral) i portes corredisses
cegues o de vidre amb el sistema de guia integrat en el propi perfil superior.

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

1 Metres mamapara 42,350 2,750 116,463

TOTAL AMIDAMENT 116,463

2 E66E0502 m2 Suministre i instal·lació de mampara divisòria de mòduls fabricats amb estructura metàl·lica amb perfils d'acer
laminat en fred i revestits amb neoprè per les dues cares, model P450, d'Arlex design Ref.: P58275 o
equivalent, per un perfecte aïllament acústic. L'estructura permet regular-se en altura mitjançant anivelladors
tensors en els extrems de cada muntant. Els panells de 19 mm. de gruix s'ajusten a l'estructura amb clips que
permeten els accessos a l'interior de la mampara amb gran facilitat (permeten així el pas de qualsevol tipus
d'instal·lació tant en vertical com en horitzontal). L'espessor total de la mampara és de 115 mm., i pot ser
completament cega, de vidre o mixta, gràcies a les cremalleres cada 32 mm. que ens donen l'opció de modular
el vidre a qualsevol altura. Finestres amb marcs d'alumini i doble vidre laminat 3 + 3, totalment independents i
practicables, restant espai lliure entre vidres de 90 mm. per a la col·locació de venecianes.

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

1 Metres mamapara 53,000 53,000

TOTAL AMIDAMENT 53,000

3 E66E0505 u Suministre i instal·lació de mampara divisòria de mòdul mixte P450 d'Arlex design Ref.: P66275 o equivalent, de
100 cm. de llargada i 275 cm. d'alçada bilaminat en la part inferior, amb vidre des de 80 cm. fins 170 cm
d'alçada i part superior bilaminada.

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

1 Mòduls Arlex design ref.: P66275 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 E66E0506 u Suministre i instal·lació de mampara divisòria de mòdul mixte P450 d'Arlex design Ref.: P59275 o equivalent, de
100 cm. de llargada i 275 cm. d'alçada bilaminat en la part inferior, amb vidre des de 219 cm. fins a sostre.

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

1 Mòduls Arlex design Ref.: P59275 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 E66E0513 u Suministre i instal·lació d'ajust cesc bilaminat P450 d'una alçada de 275 cm. amb llana de roca interior, d'Arlex
design Ref.: AJ275 o equivalent.

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

1 Ajust cec 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 E66E0503 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta batent de 97x275 amb fulla de vidre templat de 12 mm. de gruix,
d'Arlex design Ref.: PB12275, inclosa la ferramenta, per a mampara modular de vidre amb perfils d'alumini,
col·locat en mampara Ref.: P600s d'Arlex design o equivalent.

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

1 Portes batents 12,000 12,000



DEPENDENCIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 E66E0511 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta per mampara P450 de 100x275 amb fulla bilaminada sencera de 50
mm. de gruix fins a sostre, d'Arlex design Ref.: P163275, inclosa la ferramenta d'Arlex design o equivalent.

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

1 Porta P450 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 E66E0504 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta corredissa de 97x275 amb fulla de vidre templat de 12 mm. de gruix,
d'Arlex design Ref.: PC12275, inclosa la ferramenta, per a mampara modular de vidre amb perfils d'alumini,
col·locat en mampara Ref.: P600s d'Arlex design o equivalent.

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

1 Portes corredisses 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 E66E0512 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta P450 de 100x275 amb fulla sencera de vidre templat, d'Arlex design
Ref.: P16275, inclosa la ferramenta d'Arlex design o equivalent.

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

1 Porta 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 E66E0508 u Suministre i instal·lació de muntant d'electrificació rectangular de 10x5 per P600s d'Arlex design Ref.: MER o
equivalent.

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

1 Untant electrificació 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 E66E0507 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta corredissa de 97x275 amb fulla de vidre templat de 12 mm. de gruix,
d'Arlex design Ref.: PC12275, inclosa la ferramenta, per a mampara modular de vidre amb perfils d'alumini,
col·locat en mampara Ref.: P600s d'Arlex design o equivalent.

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

1 Terminals 39,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

12 E66E0509 u Suministre i instal·lació d'unio en àngle gir 90 graus amb junta de policarbonat per P600s d'Arlex design Ref.:
P2V o equivalent.

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

1 Unió 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 E66E0510 u Suministre i instal·lació d'unio 3 vies amb junta de policarbonat per P600s d'Arlex design Ref.: P3V o equivalent.

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

1 Unió 3,000 3,000
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 E66E0514 u Suministre i instal·lació de tapeta terminal bilaminada per mampara P450 d'Arlex design Ref.: MT9 o equivalent.

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

1 Tapeta 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

15 E66E0515 u Suministre i instal·lació de cantonera bilaminada per mampara P450 d'Arlex design Ref.: AGB o equivalent.

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

1 Cantonera 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 E618566K m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

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

1 Soterrani Policia Local 34,450 3,550 122,298
2 13,850 3,550 49,168
3 5,000 3,200 3,550 56,800
4 3,000 2,500 3,550 26,625
5 8,050 3,550 28,578
6 2,000 2,000 3,550 14,200

TOTAL AMIDAMENT 297,669

17 E51Z1H0Q m Formació de doble filada amb maó calat de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment
1:6 com a base, d'arrencada de les mampares i panells de guix laminat, en gruix cambre paviment flotant.

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

1 Sales actes ireunions 2,000 7,450 14,900
2 16,900 16,900
3 Policia local 2,000 12,650 25,300
4 3,400 3,400
5 6,100 6,100
6 3,000 2,950 8,850
7 7,200 7,200
8 Aseos 3,000 11,500 34,500
9 9,000 1,600 14,400

10 Zona ajuntament 5,000 8,550 42,750
11 2,000 2,600 5,200
12 5,000 8,400 42,000

TOTAL AMIDAMENT 221,500

18 E66AB090 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus
regulables d'acer inoxidable

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

1 Aseos soterrani 4,000 4,000
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 E66AA300 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les 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

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

1 Soterrani 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

20 E66AB050 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 120 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus
regulables d'acer inoxidable

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

1 Vestuari soterrani 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 E618561K 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 en caixo sortida conductes de climatització/ventilació

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

1 Paret fons caixa ascensor 2,150 20,000 43,000
2 Paret lateral caixa ascensor 1,650 20,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 76,000

22 E652714Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

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

1 Aseos 3,000 11,500 2,750 94,875
2 9,000 1,600 2,750 39,600

TOTAL AMIDAMENT 134,475

23 E652E44Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 148 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 25 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència ac`stica i tèrmica >= 1,081 m2.K/W ADEQUAT AL
DETALL DEL PLANOL B09B DE PROJECTE

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

1 Tancament escala 2,000 4,400 14,450 127,160
2 Remunta de divisions per sobre cel ras
3 Aseos 3,000 11,500 0,600 20,700
4 9,000 1,600 0,600 8,640

TOTAL AMIDAMENT 156,500

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
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Capítol 04  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

1 E7613A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

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

1 Perimetre caixo sortida conductes
ventilació/climatització

2,000 1,200 1,500 3,600

2 2,000 0,600 1,500 1,800
3 Caixo sota aseos `planta baixa
4 Lavbo dones 1,050 5,250 5,513
5 Lavabo homes 1,050 4,800 5,040
6 Lavabo minusvalid 1 1,050 3,900 4,095
7 Lavabo minusvalid 2 1,050 3,850 4,043
8 Quarto neteja 1,050 3,200 3,360

TOTAL AMIDAMENT 27,451

2 E7BC37E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense
adherir

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

1 Coberta afectació sortida conductes 2,000 1,200 1,000 2,400
2 2,000 0,600 1,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 3,600

3 E7C29471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

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

1 Coberta afectació sortida conductes 2,000 1,200 1,000 2,400
2 2,000 0,600 1,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 3,600

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 05  REVESTIMENTS

1 E81121B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat

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

1 Vestuati homes soterrani 2,000 3,200 2,600 16,640
2 2,000 4,800 2,600 24,960
3 Vestuari dones soterrani 2,000 3,200 2,600 16,640
4 2,000 4,700 2,600 24,440

TOTAL AMIDAMENT 82,680

2 E8241225 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, 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)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuati homes soterrani 2,000 3,200 2,600 16,640
2 2,000 4,800 2,600 24,960
3 Vestuari dones soterrani 2,000 3,200 2,600 16,640
4 2,000 4,700 2,600 24,440
5 Planta Baixa Aseos 3,000 11,500 2,750 94,875
6 9,000 1,600 2,750 39,600

TOTAL AMIDAMENT 217,155

3 E82Z1A10 m Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada
amb morter adhesiu

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

1 Arestes pilars vestuaris soterrani 3,000 3,000 9,000
2 Arestes pilars Planta Baixa 3,000 3,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 E843C141 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal
porosa, de 600x 600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1,
d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida
24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils
secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

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

1 SOTERRANI
2 Passadis 8,400 8,400
3 Zona de Pas 9,850 9,850
4 Recepció 5,350 5,350

TOTAL AMIDAMENT 23,600

5 E8442103 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

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

1 SOTERRANI
2 Vestuari homes 38,300 38,300
3 Vestuari dones 14,750 14,750
4 PLANTA BAIXA
5 lavabo dones 5,250 5,250
6 lavabo homes 4,700 4,700
7 lavabo minusvalid 1 3,900 3,900
8 lavabo minusvalid 2 3,850 3,850
9 quarto neteja 3,200 3,200

TOTAL AMIDAMENT 73,950

6 E8445261 m2 Cel ras continu RF120 de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 13+13 mm, llana de
roca i 13+13mm. 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 4 m com a màxim, o qualsevol altre composició, segons fabricant placa,
que compleixi el requeriment RF120

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Soterrani 9,850 9,850

TOTAL AMIDAMENT 9,850

7 E844MCAB m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori
de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima
admissible de 50 kg/m2, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per
dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4
mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament
acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm. FORMAT
SEGONS SECCIÓ DE PROJECTE

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

1 Sala Actes 84,050 84,050

TOTAL AMIDAMENT 84,050

8 E847DG2E m2 Cel ras de plaques de fibres minerals (fusta) aglomerades en humit, de 600x600 mm i 18 a 21 mm de gruix,
acabat superficial llis, amb cantell ranurat, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i
reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat semioculta, formada per perfils principals
tipus forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

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

1 LLANA DE FUSTA PERFILERIA
SEMIOCULTA

2 PLANTA BAIXA 520,660 520,660
3 Aseos -5,250 -5,250
4 -4,750 -4,750
5 -3,900 -3,900
6 -3,850 -3,850
7 quarto neteja -3,150 -3,150
8 sala actes -84,000 -84,000

TOTAL AMIDAMENT 415,760

9 E652814Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament
de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

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

1 Ampit façana `posterior 22,750 1,200 27,300

TOTAL AMIDAMENT 27,300

10 E652E44Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 148 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 25 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència ac`stica i tèrmica >= 1,081 m2.K/W ADEQUAT AL
DETALL DEL PLANOL B09B DE PROJECTE

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

1 Sala Actes 2,000 7,450 3,500 52,150
2 Sala Reunions 16,650 3,500 58,275

TOTAL AMIDAMENT 110,425

11 E652634Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
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aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, en perllongació dels
tancaments per sobre el cel ras i com aïllament acustic.

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

1 Sales actes i reunions 2,000 7,450 0,550 8,195
2 16,900 0,550 9,295
3 Policia local 2,000 12,650 0,550 13,915
4 3,400 0,550 1,870
5 6,100 0,550 3,355
6 3,000 2,950 0,550 4,868
7 7,200 0,550 3,960
8 Aseos 3,000 11,500 0,550 18,975
9 9,000 1,600 0,550 7,920

10 Zona ajuntament 5,000 8,550 0,550 23,513
11 2,000 2,600 0,550 2,860
12 5,000 8,400 0,550 23,100

TOTAL AMIDAMENT 121,826

12 E89AGBJ0 m2 Pintat de portes extensibles d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

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

1 Porta garatge 2,000 2,600 2,800 14,560
2 Portes RF 10,000 1,000 2,200 22,000
3 Portes reixa custodia 4,000 1,000 2,200 8,800
4 Barana escala 7,000 3,250 1,000 22,750

TOTAL AMIDAMENT 68,110

13 E898J350 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat picat o gotejat, amb una capa d'imprimació
a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica

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

1 Ampit façana `posterior 22,750 1,200 27,300
2 Sales actes i reunions 2,000 7,450 0,550 8,195
3 16,900 0,550 9,295
4 Policia local 2,000 12,650 0,550 13,915
5 3,400 0,550 1,870
6 6,100 0,550 3,355
7 3,000 2,950 0,550 4,868
8 7,200 0,550 3,960
9 Aseos 3,000 11,500 0,550 18,975

10 9,000 1,600 0,550 7,920
11 Zona ajuntament 5,000 8,550 0,550 23,513
12 2,000 2,600 0,550 2,860
13 5,000 8,400 0,550 23,100
14 Tancament escala 2,000 4,400 14,450 127,160

TOTAL AMIDAMENT 276,286

14 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

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

1 Portes soterrani 10,000 1,000 2,200 22,000
2 Portes Planta Baixa 6,000 1,000 2,200 13,200
3 2,000 1,800 2,200 7,920
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4 2,000 1,400 2,200 6,160

TOTAL AMIDAMENT 49,280

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

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 06  PAVIMENTS

1 E8741511 m2 Neteja i preparació de la superfície del actual terra fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig d'aigua i/o sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor amb
escombrada final

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

1 Superficie util soterrani 140,570 140,570
2 Descompte garatge -17,300 -17,300
3 Superficie util planta baixa 520,660 520,660

TOTAL AMIDAMENT 643,930

2 E9P67A78 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 3,2 mm, col·locat amb
adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, de diferents tipus
depenents de zones humides i seques, i tant amb lloseta com en continu.

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

1 Superficie util soterrani 140,570 140,570
2 Superficie garatge 17,300 17,300
3 Superficie util PB 520,660 520,660

TOTAL AMIDAMENT 678,530

3 E5Z2FZKA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de
sostremort

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

1 Caixo sota aseos `planta baixa
2 Lavbo dones 5,250 5,250
3 Lavabo homes 4,800 4,800
4 Lavabo minusvalid 1 3,900 3,900
5 Lavabo minusvalid 2 3,850 3,850
6 Quarto neteja 3,200 3,200

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 E9558045 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de
60x60 cm i 3 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial d'acer i revestiment inferior d'acer,
classe 3 segons UNE-EN 12825

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

1 OAC 43,600 43,600
2 SERVEIS TERRITORIALS 238,650 238,650
3 lavabo dones -5,250 -5,250
4 lavabo homes -4,750 -4,750
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5 lavabo minusvalid 1 -3,900 -3,900
6 lavabo minusvalid 2 -3,830 -3,830
7 quarto neteja -3,150 -3,150
8 POLICIA LOCAL 164,650 164,650
9 JUTJAT DE PAU 53,150 53,150

10 REGIDORIA 20,750 20,750

TOTAL AMIDAMENT 499,920

5 E9371CHB m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de
densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm de gruix

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

1 Regruixat repla escala 1,200 1,300 1,560

TOTAL AMIDAMENT 1,560

6 E9VZ191J m repas i adeqüació del esglaons de la actual escala per deixar-los adequats a l'escala de comunicació interior del
projecte.

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

1 Graons 7,000 1,200 12,000 100,800

TOTAL AMIDAMENT 100,800

7 E9V3A115 m Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

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

1 Graons 7,000 1,200 12,000 100,800

TOTAL AMIDAMENT 100,800

8 E9U341A1 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

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

1 Graons 7,000 0,300 12,000 25,200

TOTAL AMIDAMENT 25,200

9 E9DA1623 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, 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)

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

1 replans escala 7,000 1,200 1,200 10,080

TOTAL AMIDAMENT 10,080

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 07  FUSTERIA, VIDRIERIA I MANYERIA

1 EARB1101 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada amb molles
helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vehicles Policia Local 2,800 3,500 9,800

TOTAL AMIDAMENT 9,800

2 EAW82JB2 u Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a porta enrotllable, de 15 m2 de superfície màxima,
monofàsic a 230 V de tensió, amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i accessoris de muntatge, fixat a l'eix de la
porta

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

1 Porta vehicles Policia Local 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EASA71N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada

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

1 Vestuari homes Policia Local 1,000 1,000
2 Telecomunicacions soterrani 1,000 1,000
3 Soterrani Policia Local 3,000 3,000
4 Planta Baixa Escala 2,000 2,000
5 Sala Actes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de fusta, col·locada

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

1 Soterrani 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 EARC1102 u Porta reixa per a sala de custodia amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, batent, amb pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4

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

1 Sales de Custodia 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EATA8B63 u Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec
MDF acabat amb xapa de fusta de faig vernissada, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 43
dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior,
bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta, col.locada

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

1 Accès Sala actes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EATACY3A u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de material
fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents de 140 cm d'amplària, 200 cm d'alçària, 98
mm de gruix i aïllament acústic de 47 dB(A), amb maneta de tanca a pressió p/lleva, col.locada

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

1 Accès Sala Actes 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 E66E0432 m2 Repas interior i exterior del actual tancanment del local, format per perfileria d'alumini lacat i vidre, am
comprovació del seu segellat i la totalitat dels elements que el composen, comprovant la seva estanqueïtat i
correcte estat de muntage i funcionament.

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

1 Facalnes 80,000 80,000
2 65,000 65,000
3 22,750 1,800 40,950

TOTAL AMIDAMENT 185,950

9 EAQEA4BC u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80+40 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

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

1 Sala Reunions 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 08  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 EB121FBG m Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior i superior de L
35-2,5, muntants T 70-8 cada 100 cm i perfil de 15x15x2 mm, per a rebre HPL amb emmarcat de perfils, de 100
a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

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

1 Barana escala 7,000 3,250 1,000 22,750

TOTAL AMIDAMENT 22,750

2 EB92U201 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat

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

1 Facalnes 80,000 80,000
2 65,000 65,000
3 22,750 1,800 40,950

TOTAL AMIDAMENT 185,950

3 EB927FF2 u Placa de senyalització intormativa esterior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 40x40 cm, amb suport,
fixada mecànicament

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

1 Policia Local 1,000 1,000
2 OAC 1,000 1,000
3 Jutjat de Pau 1,000 1,000
4 Dependencies Municipals 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

1 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, Àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160
mm, per cambra darrera doble paret.

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

1 Soterrani 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

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

1 Soterrani 15,000 15,000
2 PB 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 Inodors 5,000 1,000 5,000
2 7,000 1,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 Soterrani 13,000 13,000
2 PB 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 Soterrani 9,000 9,000
2 PB 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de
llautó cromat

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

1 Rentamans 5,000 5,000
2 9,000 9,000
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TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 EJ3617NG u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal
de PVC

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

1 Unirinari 2,000 2,000
2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

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

1 Unirinari 2,000 2,000
2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EJ3224BF u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa
de petita evacuació

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

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 EJ3847D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

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

1 Office 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EJ38E7DG u Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

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

1 Office 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 ENN27327 u Bomba submergible per a aigües residuals embriada de 10 m3/h de cabdal, com a maxim, de pressió màxima
1,5 bar, de preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm. com a màxim i muntada superficialment.

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

1 Aigües vestidors 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EFB1A455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

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

1 20,000 20,000
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 ED7FCONN u Treballs de connexió de la nova xraxa de sanejament interior a baixant existent al soterrani aparcament. Inlou
tot tipus de treball, material i accesoris per a la seva execució, així com la gestió amb els diferents propietaris i
ocupants de les diverses plantes.

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA APARELLS SANITARIS

1 EEJHMHAT u Módul hidrònic d'alta temperatura per sistema VRF amb una potència térmica de 16 kW i potència sonora de 57
DB(A). Canonades de liquid/gas de 3/8´´ I 5/8´´. Connexions hidràuliques de 1´´1/4. Mesures de 802*600*623 i
pes de 136 Kg. Inclou sistema de control. Es considera totalment instal·lat i en perfecte estat de funcionament.
Inclou tot tipus d'accessori necessari, Ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat
instal3lada provada i en funcionament. Marca HITACHI, model RWHT-5.0VNF1E o equivalent

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

1 ACS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EJAPAS03 u Bescanviador acumulador d'aigua calenta sanitària de capacitat d'emmagatzematge 300 litres fabricat en acer
amb revestiment interior de resines del tipus POLYWARM. Aïllament amb poliuretà rigid de 50 mm. de gruix,
amb un coeficient de conductivitat tèrmica 0.038 W/MK. Acabament exterior amb funda sky de 0.28 mm. Ànode
de protecció datodica del tipus electrònic Corex, pressa de buidatge total i funda flexible. Preses per a termostat
i termómetre classificació de resistencia al foc M1 . homologació CE conforme a les normatives que li son
d'aplicació. Pressió maxima de servei de 8 bars. Temperatura maxima d'acumulació de 90ºC. Diàmetre de 650
mm, Alçada de: 1.499 mm. disposarà de serpentí de coure de 1.53 M² de superficieE. Es considera totalment
instal·lat i en perfecte estat de funcionament. Marca SUICALSA model ASSCPW 300 + SC16 o equivalent.

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

1 Dipòsit ACS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ENRGUP23 u Circuladora per aigua calenta sanitaria, de rotor encapsulat temperatura de liquid +2 °C A + 95 °C màxima
pressió de treball 10 bars, grau de protecció IP44, classe F', aïllament H, tensió 1*230 V., potencia 25 W. Marca
GRUNDFOS, model COMFORT UP 20-14 BX PM, REF: 97916772, o equivalent

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

1 Retorn ACS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EF52C3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

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

1 Escomesa 70,000 70,000
2 Interior AFS 12,000 12,000
3 Interior ACS 8,000 8,000
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4

TOTAL AMIDAMENT 90,000

5 EFQAT942 m Aïllament tèrmic amb coquilla d'escuma de polietile, d'alta qualitat, de 9 mm de gruix per a canonades de DN 42
mm, coeficient de conductivitat térmica a 10 ØC de 0.038 W/MK., incloent la preparació de superficie i segellat
total. Marca Armstrong Tubolit DG- 9-42 o equivalent..

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

1 Escomesa 70,000 70,000
2 Interior AFS 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 82,000

6 EFQAS342 m Aïllament térmic i barrera tallvapor d'escuma elàstomerica de 30 mm. de gruix per a cononades de DN 42 mm.,
incloent la preparació de superficies i el segellat total. Marca Armstrong - Armaflex SH-30-42 o equivalent.

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

1 Interior ACS 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 EF52B3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

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

1 Interior AFS 12,000 12,000
2 Interior ACS 12,000 12,000
3

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 EFQAT935 m Aïllament térmic amb coquilla d'escuma de polietile d'alta qualitat de 9 mm. de gruix, per a canonades de DN 35
mm. coeficient de conductivitat térmica a 10 ØC de 0.038 W/MK., incloent la preparació de superficies i el
segellat total. Marca Armstrong -TubolitT DG 9-35 o equivalent.

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

1 Interior AFS 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 EFQAS835 m Aïllament térmic i barrera tallvapor d'escuma elastomerica de 24 mm. de gruix, per a canonades de DN 35 mm.
incloent la preparació de superficies i el segellat total. Inclou l'aïllament de tots els accessoris de la instal·lació
hidraulica (valvules, col·lectors, antiretorns, etc.), així com dues capes d'esmalt armafinish, Marca Armstrong
Armaflex SH-24-35 o equivalent.

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

1 Interior ACS 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 EF52A3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior AFS 30,000 30,000
2 Interior ACS 32,000 32,000
3
4 Interior AFS 35,000 35,000
5 Interior AcS 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 132,000

11 EFQAT928 m Aïllament térmic amb coquilla d'escuma de polietile d'alta qualitat de 9 mm. d'espesor, per a canonades de DN
28 mm., incloent la preparació de superficies i el segellat total. Marca Armstrong -TubolitT DG 9-28 o equivalent.

.

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

1 Interior AFS 30,000 30,000
3 Interior AFS 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

12 EFQAS828 m Aïllament tèrmic i barrera de tallvapor d'escuma elastomerica de 24 mm de gruix, per a canonades de DN 28
mm., incloent la preparació de superficies i el segellat total. Inclou l'aïllament de tots els accesoris de la
instal·lació hidraulica (valvules, col·lectors, antiretorns, etc.), així com dues capes d'esmalt Armafinisch. Marca
Armstrong Armaflex SH 24-28 o equivalent.

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

1 Interior ACS 32,000 32,000
3 Interior AcS 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 67,000

13 EF5293B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baixà i col·locat superficialment.

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

1 Soterrani AFS 30,000 30,000
2 Soterrani ACS 27,000 27,000
4 PB AFS 42,000 42,000
5 PB ACS 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 130,000

14 EFQAS822 m Aïllament térmic i barrera tallvapor d'escuma elastomerica de 24 mm. de gruix, per a canonades de DN 22 mm.
incloent la preparació de superficies i el segellat total. Marca Armstrong Armaflex SH-24-22 o equivalent.

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

1 Soterrani AFS 30,000 30,000
3 PB AFS 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 72,000

15 EFQAT922 m Aïllament tèrmic amb coquilla d'escuma de polietile d'alta qualitat per a canonades que transport de fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, coeficient de
conductivitat termica a 10 ØC de 0.038 W/MK, incloent preparacióde superficies i el segellat total. Marca
Armstrong Tubolit DG 9-22 o equivalent.

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

1 Soterrani ACS 27,000 27,000
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3 PB ACS 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 58,000

16 EF5283B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat.

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

1 Retorn ACS 70,000 70,000
2 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 130,000

17 EFQAS818 m Aïllament tèrmic i barrera tallvapor d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 24 mm de gruix, incloent la preparació de superficies i el segellat total. Marca
Armstrong Armaflex SH-24-18 o equivalent.

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

1 Retorn ACS 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

18 EN818400 u Vàlvula de retenció de disc de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, amb cos de bronze, disc i ressort
d'acer inoxidable, incloent brides. Marca Gestra o equivalent

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EN318420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 40 mm., de 16
bar de PN, per unio roscada, amb cos de llauto estampat, esfera de llauto durocromada, seients i retents de
teflo ptfe, incloent enllaços a ambdos costats i accessoris. Marca Crane D191 o equivalent.

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

1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

21 EN317420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 32, de 16 bar
de PN, per unió roscada, amb cos de llauto estampat, esfera de llauto durocromada, seients i retens de teflo
ptfe, incloent enllaços en ambdos costats i accessoris. Marca Crane Serie D-191 o equivalent.

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

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

22 EN316420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 25, de 16 bar
de PN, per unió roscada, amb cos de llauto estampat, esfera de llauto durocromada, seients i retens de teflo
ptfe, incloent enllaços en ambdos costats i accessoris. Marca Crane Serie D-191 o equivalent.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

23 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

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

1 Soterrani 3,000 3,000
2 PB 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

24 EJ14TIRC u Placa turca de porcel·lana esmaltada, de sortida vertical, de color blanc, preu alt, col3locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evaquació.

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

1 Soterrani 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 EJ24TURC u Fluxor per a placa turca, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada d'1´´

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

1 Soterrani 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 EJ16B212 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu alt, col·locat
amb fixacions murals

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

1 Soterrani 2,000 2,000
2 PB 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

27 EJ268121 u Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

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

1 Soterrani 2,000 2,000
2 PB 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

28 EJ1Z3B12 U Tapa tubs d'alimentació, muntat a urinari mural de porcellana vitrificada color blanc, preu alt

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

1 Soterrani 2,000 2,000
2 PB 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

29 EJ13B71B u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
encastat a taulell

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

1 Soterrani 5,000 5,000
2 PB 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

30 EJ13B71P u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat sobre peu

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

1 PB 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

31 EJ23U010 u Aixeta mescladora/barrejadora antirrobatori, temporitzada amb polsador antirrobatori per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, per aigua calenta i freda, encastada, preu alt, amb dues entrades
de maniguets

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

1 Soterrani 5,000 5,000
2 PB 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

32 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

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

1 Soterrani 1,000 1,000
2 PB 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

33 EJ1ZBB02 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior

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

1 Soterrani 1,000 1,000
2 PB 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

34 EJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

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

1 Soterrani 1,000 1,000
2 PB 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

35 EJ22112X u Aixeta mescladora/barrejadora, antirrobatori temporitzada mural, muntada superficialment, per a dutxa, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

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

1 sOTERRANI 3,000 3,000
2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

36 EJ22E720 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt

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

1 sOTERRANI 3,000 3,000
2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

37 EEMSSL25 u Eixugamans per aire injectat, automàtic antivandalic amb posta en marxa mitjançant cèdula fotoeléctrica i
parada al retirar les mans. Temps d'assecat 6-8 segons amb control de seguretat per cas de funcionament
continu. Construït amb xassis d'alumini cabdal de descarrega de 1760 m3/h, nivell de pressió sonora 70 DBA.
Alimentació monofasica 230 V i fusible de protecció tèrmica. Mides de 617x300x195 mm.
(alçadaxampladaxfondària). Totalment instal·lat i donant les prestacions de projecte. Marca Nofer model V-JET
TRIBALDE o equivalent.

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

1 Soterrani 2,000 2,000
2 PB 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

38 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

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

1 Bany minusvalids 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

39 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 Bany minusvalids 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

40 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques

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

1 Banys minusvalids 3,000 3,000
2 Aseo soterrani 1,000 1,000
3 Vestuari dones 1,000 1,000
4 Vestuari homes 1,000 1,000
5 Aseos PB 3,000 3,000
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

41 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

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

1 Inodors soterrani 3,000 3,000
2 Inodors PB 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

42 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800
W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

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

1 Soterrani 2,000 2,000
2 Planta Baixa 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

43 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

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

1 Vestauri homes 1,750 1,000 1,750
2 Vestuari dones 2,050 1,000 2,050
3 Aseos PB 5,000 1,000 1,000 5,000
4 1,050 1,000 1,050

TOTAL AMIDAMENT 9,850

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

1 XPAU00A4 u Tramitació amb companyia elèctruica distribuidora/subministradora nova contractació del nou subministra.
Inclou la gestió front l'empresa subministradora/distribuidora. Redacció del projecte per a la legalització de baixa
tensió, visats i taxes de l'Entitat d'Inspecció i Control. Es considera partida complerta fins a la connexió de
companyia del subministrament definitiu.

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG116D62 u Caixa general de protecció de poliéster reforçat amb fibra de vidre de 250 A, segons esquema UNESA
NÚMERO 7 o equivalent, seccionable en carrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica amb fusibles,
neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment.

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i
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160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG1PUD16 u Protecció diferencial TMF10, 80-160 A (55-111 kW),PRFV,col.adossat CPM

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a
mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EG1AU001 u Amari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta sis moduls i muntat
superficialment.

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

1 Quadre General i soterrani 1,000 1,000
2 Subaquadre OAC 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EG1AU005 u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls
mes, totalment equipat i muntat.

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

1 Subquadre policia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EG41H7PN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4
pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, muntat superficialment

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe A, superinmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

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

1 Quadre General 5,000 5,000
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2 Subquadre Policia 1,000 1,000
3 Subquadre OAC 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

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

1 Quadre General 2,000 2,000
2 Subquadre Soterrani 5,000 5,000
3 Subquadre Policia 5,000 5,000
4 Subquadre OAC 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 EG415GKJ u IInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60347-2 de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

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

1 Quadre General 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EG415GKH U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

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

1 Quadre General 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EG415GKF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

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

1 Quadre General 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DINN

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

1 Quadre General 1,000 1,000
2 Subquadre Soterrani 1,000 1,000
3 Subquadre Policia 1,000 1,000
4 Subquadre OAC 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 EG415GKC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre General 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EG415GAD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

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

1 Subquadre Soterrani 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EG415GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

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

1 Quadre General 1,000 1,000
2 Subquadre Soterrani 6,000 6,000
3 Subquadre Policia 10,000 10,000
4 Subquadre OAC 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

18 EG415GA9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

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

1 Quadre General 1,000 1,000
2 Subquadre Soterrani 1,000 1,000
3 Subquadre Policia 1,000 1,000
4 Subquadre OAC 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 EG47494E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/
mòdul) fixat a pressió

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

1 Subquadre Soterrani 1,000 1,000
2 Subquadre Policia 1,000 1,000
3 Subquadre OAC 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 EG415F97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 KA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Subquadre Soterrani 1,000 1,000
2 Subquadre Policia 1,000 1,000
3 Subquadre OAC 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 EG4RU005 u Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V. i comandament de 230 V. amb indicador de maniobres
d'aturada automatica. Marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT Ref. 15390 de Merlin
Guerin o equivalent, isntal·lat.

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

1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

22 EG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

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

1 Quadre General 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 EG48A444 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat sobre carril DIN

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

1 Quadre General 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 EG48A442 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

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

1 Subquadre Soterrani 1,000 1,000
2 Subquadre Policia 1,000 1,000
3 Subquadre OAC 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

25 EG51UD0X u Equip de comptatge trifàsic per a subministre BT d'instal·lació de climatització per instal·lar en quadre eléctric a
carriñl DIN. Totyalment instal·lat.

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 EG22K711 m Tub flexible corrugat de polipropilé, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

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

1 620,000 620,000
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TOTAL AMIDAMENT 620,000

27 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

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

1 712,000 712,000

TOTAL AMIDAMENT 712,000

28 EG22K915 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre cel ras.

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

1 202,000 202,000

TOTAL AMIDAMENT 202,000

29 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

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

1 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

30 EG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

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

1 112,000 112,000

TOTAL AMIDAMENT 112,000

31 EG21291J m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

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

1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

32 EG212A1J m Tub rígid de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

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

1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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33 EG2DF3H2 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport

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

1 46,000 46,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

34 EG2DF3D2 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport

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

1 145,000 145,000

TOTAL AMIDAMENT 145,000

35 EG3124B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 3 x 70/35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 Escomesa 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

36 EG312196 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

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

1 Escomesa posta a terra 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

37 EG312676 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.

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

1 40,000 40,000
2 50,000 50,000
3 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 155,000

38 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.

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

1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

39 EG312646 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

40 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub o safata.

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

1 1.250,000 1.250,000

TOTAL AMIDAMENT 1.250,000

41 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 15 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 260,000 260,000

TOTAL AMIDAMENT 260,000

42 EG32B134 m Cable amb conductor de coure de 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 1.815,000 3,000 5.445,000

TOTAL AMIDAMENT 5.445,000

43 EG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 380,000 3,000 1.140,000

TOTAL AMIDAMENT 1.140,000

44 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

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

1 Safates 300,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

45 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

46 EGDZ001N u Xarxa equipotencial de zones humides reslitzada amb conductor de 4 mm2. inclou connexió a terra de totes les
canalitzacions metal·liques existents i de tots els elements conductors que siguin accessibles segons REBT.

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

1 10,000 10,000
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

47 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

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

1 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

48 EG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal/IP-40, muntada
superficialment.

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

1 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

49 EG6211E3 u Interruptor/commutador, de tipus universal, bipolar (2P), 16 A/250 V, amb tecla, encastat. Marca Jung model
LS990 o equivalent.

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

1 Soterrani 2,000 2,000
2 PB 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

50 EG63B153 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada
superficialment a canal o taula o encastada a paret.

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

1 234,000 234,000
2 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 244,000

51 EHTKMOVI u Interruptor de proximitat i crepuscular, per a instal·lar encastat en sostre, angle de detecció 360º. regulables i
combinables amb master i esclau, tensió 230V/50-60 MZ, grau de protecció IP-20, cobertura de 79 m² a 2,5 m.
d'alçada totalment instal·lat i comprobat. Marca Luxomat PD2N-M-1C-LED o equivaalent

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

1 Soterrani 19,000 19,000
2 PB 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

52 EG62DIME u Regulador touch panel de lluminària led amb sistema 0-10V del tipus dimmer encastat a paret. Es considera
totalment instal·lat, connectat i regulat. Marca Luzteco model PE388TW o equivalent.

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

1 Soterrani 2,000 2,000
2 PB 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000
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Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

1 EH0ZPA42 u Lluminària panell led de 600*600 mm de 42 W de potència diamable 0-10V, UGR<19, per a instal·lació de
superficie amb una vida útil de 50.000 hores amb led qualitat professional, xassís d'alumini de gran dissipació
tèrmica i difusor opal microprisma amb driver extern temperatura de color de 4.000º K, 4000 lúmens, PFC>0.90 i
IR>80. es considera totalment instal3lada i en perfecte estat de funcionament. Marca Luzteco model
LU-PLNW6060-UGR(4000K) o equivalent.

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

1 Soterrani 9,000 9,000
2 PB 111,000 111,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 EH0OIL1U u Llumenera les per a tira continua encastada a sostre de 36 W de potència regulable 0-10V i 1502 mm. de
longitud, fabricada en alumini, termoesmaltada en color blanc, amb connexions elèctriques de clema i
component òptic difusor de policarbonat. Connexió a 230 V. i temperatura de color 4000 °K, CRI>80. Es
considera totalment instal·lada pel seu correcte funcionament. Marca Luzteco SRL 4932-036 o equivalent.

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

1 Soterrani 8,000 8,000
2 PB 30,000 30,000
4 Auditori 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

3 EH0ZSTRI m Lmenera lineal led de qualitat professional, de 14,4 w/m, temperatura de color 4000 ºK, amb perfil d'alumini de
19x19 mm. de secció. amb difusor opal, transformador 12V-IP22 d'alta qualitat amb connexions cargolades i
amb 3 anys de garantia de tots els components. Es considera totalment instal3lat i en perfecte estat de
funcionament. Marca Luzteco o equivalent.

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

1 Soterrani aseos 12,000 12,000
2 PB aseos 15,000 15,000
3 PB officce 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

4 EH0O855L u Lumenera led 50 W estanca IP65, amb cos d'una sola peca de policarbonat, reflector blanc, difusor d'altes
prestacions de policarbonat opal, 4.500 lúmens i 4000 ºK, totalment instal·lada i inclosos tpts els elements i
accessoris.

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

1 Escala 5,000 5,000
2 Soterrani 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 EH0ZF201 u Dowligth led encastat en cel ras de 10 W de potència amb led Cree cob de 652 lúmens i 3000ºK, AC 230V, amb
feix de llum de 15º d'obertura i regulació 0-10V. Totalment instal3lada, inclos tot tipus de materials i accessoris.
Marca Luzteco model F1201-10W-15º o equivalent.

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

1 Exterior PB 20,000 20,000
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 EH0ODLJW u Downligth de led, orientable per encastar, de 10 W de potència, 230V amb angle de 15º i temperatura de color
de 4000ºK. fabricat en alumini i termoesmaltat en color blanc, amb dissipador de calor i kmuntat esncastat en
sostre. Totalment acabat incloent elements de subjecció i accessoris de muntatge per a instal·lació encastada.
Marca Luzteco model LU-DLJW10B o equivalent.

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

1 Soterrani a porta detinguts 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EH0ZEME1 u Llumera led d'emergencia, per encastar en cel ras, amb optica U (per espais oberts) i/o optica R per a passadis,
de forma circular de diàmetre 33 mm., autonoma d'1 hora i 250 lumens. Es considera totalment instal·lada per a
un correcte funcionament. Marca Luzteco model MSU/250/1/E/SEM

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

1 Soterrani 6,000 6,000
2 PB 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 EH6DLENS u Llumenera d'emergencia led de superficie fixada a parament i d'autonomia d'1 hora i 2000 lúmens. Es considera
totalment instal3lada per un correcte funcionament. Marca Legrand 661608.

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

1 Soterrani 7,000 7,000
2 PB 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 EH413126 m Carril electrificat trifàsic de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 230 V de tensió nominal de 16 A
d'intensitat nominal per circuit, muntat encastat, inclosa la part proporcional d'accessoris d'interconnexió,
alimentació, derivació i acabat.

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

1 Auditori 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EH431311 u Projector led de com a màxim 30 W, i feix de llum modificable entre 10º i 45º. Temperatura de color de 4000ºK,
per carril electrificat completament orientable, amb grau de protecció IP20, muntat en carril elèctrificat no
encastat. Marca Luzteco o equivalent.

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

1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

1 XPAU00A3 u Redacció del projecte de legalització de tèrmiques i ventilació, visats i taxes de l'Entitat d'Inspecció i Control. Es
considera partida complerta fins a l'obtenció de lacta favorable i la seva inscripció al registre d'instal·lacions
tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Clima i ventilació 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEDHRA25 u Unitat exterior VRF, alta eficiencia, inverter, trifasica, amb bomba de calor a 3 tubs, de 77.5 kW de potència
calorífica i de 67 kW de poténcia frigorífica, amb refrigerant R410A. Dimensions de 2.458X784X1725 mm. i pes
de 564 Kg. connectada a unitats interiors remotes de condicionament d'aire de volum de refrigerant variable. Es
considera totalment instal·lada, incloent tot tipus d'accessoris i elements necessaris pel seu correcte
funcionament. Inclou línies frigorifiques de liquid i gas aïllades, així com línies elèctriques de comandament i
desguas. També inclou aïllament acústic de la unitat i elements antivibratoris, així com treballs de moviment en
horitzontal i vertical de l'equip amb grua i material complementari. Es considera partida complerta amb unitat
instal·lada, provada i en funcionament. Marca HITACHI model SET FREE SIGMA alta eficiencia
RAS-24FSXNPE o equivalent.

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

1 BC a coberta edifici 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EEJHCH12 u Caixa per recuperació de calor múltiple amb 12 sortides i capacitat total de 85 Kw.de dimensions 260x783x352 i
pes de 36 Kg. Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accessoris necessari , ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat instal·lada,
provada i en funcionament. Marca HITACHI, model CH-BOX multiple referencia CH-AP12MSSX o equivalent.

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

1 PB 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EEJHCH08 u Caixa per recuperació de calor múltiple amb 8 sortides i capacitat total de 85 Kw. de dimensions 260x543x352,
de pes 25 Kg. Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accesoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat instal·lada,
provada i en funcionamernt. Marca HITACHI model CH-BOX múltiple referència CH-AP08MSSX o equivalent.

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

1 PB 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EEJHCH04 u Caixa per a recuperació de calor múltiple amb 4 sortides i capacitat total de 44,8 Kw., dimensions 260x303x352,
pes de 14 Kg. Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accessoris necessari, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat instal·lada,
provada i en funcionament. Marca HITACHI model CH-BOX múltiple referència CH-AP04MSSX. o equivalent.

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

1 Soterrani 1,000 1,000
2 PB 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EEJHRP09 u Unitat interior de conductes de sostre horitzontal, gama baixa silueta, potència nominal de refrigeració de 2.2
Kw. i potència nominal de calefacció de 2.5 Kw., nivell de prerssió acústica de 29/31/33 DB(A), cabdal d'aire de
378/432/480 m3/h., pressió disponible de 50 PA., dimensions de 702x600X275 mm. i pes de 26 Kg.., cable
d'alimentació de 3X2,50 mm2 i diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. Inclou comandament encastat
a parets, considerant totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus d'accessoris
necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Es considera totalment instal·lada i en perfecte
estat de funcionament, incloent tot tipus d'accesori necessari, ajudes d'obra de paleteria i material
complementari. Es considera unitat instal·lada, provada i en funcionament.Marca HITACHI model
RPI-0.8FSN5E + PC-ARFPE o equivalent.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani 1,000 1,000
2 PB 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 EEJHRP25 u Unitat interior de conductes de sostre horitzontal , gama mitja pressió, potència nominal de refrigeració de 7,1
Kw. i potència nominal de calefacció de 8.5 Kw., nivell de pressió acústica de pressió acústica de 28/30 DB(A),
cabdal d'aire de 780/960/1140 m3/h., pressió disponible de 30/125 PA. Dimensions de 1084x600x275 mm. i pes
de 36 Kg., cable d'alimentació de 3X2,50 mm2 i diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'3/8 - 5/8 polzades. Inclou
comandament encastat a paret. Es considera totalment instal·lat i en perfecte estat de funcionament, incloent tot
tipus d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari . Es considera unitat
instal·lada, provada i en funcionament. Marca HITACHI model RPI-2.5FSN5E o equivalent.

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

1 PB 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EEJHRP30 u Unitat interior de conducte de sostre horitzontal, gama mitja pressió, potència nominal de refrigeració de 8 Kw. i
potència nominal de calefacció de 9 Kw., nivell de pressió acústica de 29/31 DB(A), cabdal d'aire de
960/1140/1320 m3/h., pressió disponible de 30/125 PA., dimensions de 1084x600x275 mm. i pes de 36 Kg.
cable d'alimentació de 3X2,50 mm2 i diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'3/8 - 5/8 polzades, incloent comandament
encastat a paret. Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Es considera unitat instal·lada,
provada i en funcionament. Marca HITACHI model RPI-3.0FSN5E o equivalent.

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

1 PB 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EEJHIM04 u Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma set free, potència nominal de refrigeració
de 1,1 Kw i poténcia nòminal de calefacció de 1,3 Kw., nivell de pressió acústica de 19/20/23/26 DB(A),, cabdal
d'aire de 360/410/468/510 m3/h., dimensions de 570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació de
3x2,50 mm2 i diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. incloent comandament PC-ART. Es considera
totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus d'accessoris necessaris, ajudes
d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat instal·lada, provada i en funcionament. Marca
HITACHI model system free  RCIM-0.4FSN4E o equivalent.

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

1 Soterrani 1,000 1,000
2 PB 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EEJHIM08 u Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma set free, potència nominal de refrigeració
de 2,2 Kw i poténcia nòminal de calefacció de 2,5 Kw., nivell de pressió acústica de 24,5/29/33/36 DB(A),,
cabdal d'aire de 360/480/570/600 m3/h., dimensions de 570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació
de 3x2,50 mm2 i diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. incloent comandament PC-ART. Es
considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus d'accessoris necessaris,
ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat instal·lada, provada i en funcionament.
Marca HITACHI model system free  RCIM-0.8FSN4E o equivalent.

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

1 PB 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 EEJHIM10 u Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma set free, potència nominal de refrigeració
de 2,8 Kw i poténcia nòminal de calefacció de 3,2 Kw., nivell de pressió acústica de 24,5/30/34/38 DB(A),,
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cabdal d'aire de 360/510/600/720 m3/h., dimensions de 570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació
de 3x2,50 mm2 i diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. incloent comandament PC-ART. Es
considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus d'accessoris necessaris,
ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat instal·lada, provada i en funcionament.
Marca HITACHI model system free  RCIM-1FSN4E o equivalent.

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

1 Soterrani 1,000 1,000
2 PB 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 EEJHMHAT u Módul hidrònic d'alta temperatura per sistema VRF amb una potència térmica de 16 kW i potència sonora de 57
DB(A). Canonades de liquid/gas de 3/8´´ I 5/8´´. Connexions hidràuliques de 1´´1/4. Mesures de 802*600*623 i
pes de 136 Kg. Inclou sistema de control. Es considera totalment instal·lat i en perfecte estat de funcionament.
Inclou tot tipus d'accessori necessari, Ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat
instal3lada provada i en funcionament. Marca HITACHI, model RWHT-5.0VNF1E o equivalent

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

1 Veure capítol Fontaneria 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 EEV3HA32 u Control central amb pantalla tàctil de 10,2´´ amb interface d'usuari gràfic intuitiu de fàcil control per a una gestió
màxima de 160 unitats interiors. Es considera totalment instal3lat, programat i en perfecte estat de
funcionament. Marca HITACHI model PSC-A32MN o equivalent.

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EG2P4003 m Safata de reixeta de dimensions 400x35 mm, fabricada amb barilla de diámetre 4.5 mm electrosoldades d'acer
al carboni segons UNEIX 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120), amb vora de seguretat, certificat d'assaigs
de resistència/estabilitat al foc EF90, segons DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO
segons UNEIX- EN-ISO- 2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb la directiva europea ROHS 2002/95/CE.
Inclou part proporcional de suports i altres accessoris necessaris. Es considera totalment instal·lada i en
perfecte estat de funcionament.Marca PEMSA, model REJIBAND 300x35, REF. 60221400 o equivalent.

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

1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

15 EG2P3003 m Safata de reixeta de dimensions 300x35 mm, fabricada amb barilla de diámetre 4.5 mm electrosoldades d'acer
al carboni segons UNEIX 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120), amb vora de seguretat, certificat d'assaigs
de resistència/estabilitat al foc EF90, segons DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO
segons UNEIX- EN-ISO- 2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb la directiva europea ROHS 2002/95/CE.
Inclou part proporcional de suports i altres accessoris necessaris. Es considera totalment instal·lada i en
perfecte estat de funcionament.Marca PEMSA, model REJIBAND 300x35, REF. 60221300 o equivalent.

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

1 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

16 EG2P1503 m Safata de reixeta de dimensions 150x35 mm, fabricada amb barilla de diámetre 4.5 mm electrosoldades d'acer
al carboni segons UNEIX 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120), amb vora de seguretat, certificat d'assaigs
de resistència/estabilitat al foc EF90, segons DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO
segons UNEIX- EN-ISO- 2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb la directiva europea ROHS 2002/95/CE.
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Inclou part proporcional de suports i altres accessoris necessaris. Es considera totalment instal·lada i en
perfecte estat de funcionament.Marca PEMSA, model REJIBAND 150x35, REF. 60221150 o equivalent.

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

1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

17 EF5A42B0 m Tub de coure R250 (semidur) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,76 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata i col·locat superficialment.

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

1 Líquid 169,000 169,000

TOTAL AMIDAMENT 169,000

18 EFQ3F2M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per a tub de diàmetre
exterior 6,5 mm, de 19,0 mm de gruix promig i classificació M1 de reacció al foc, amb un grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment.

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

1 Líquid 169,000 169,000

TOTAL AMIDAMENT 169,000

19 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 3/8'' de diàmetre nominal, d'0,76 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata i col·locat superficialment.

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

1 Líquid 119,000 119,000

TOTAL AMIDAMENT 119,000

20 EFQ3F3M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per a tub de diàmetre
exterior de 10 mm, de 19 mm de gruix de promig i classificació M1 de reacció al foc, amb grau de dificultat mitjà
i col·locat superficialment.

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

1 Líquid 119,000 119,000

TOTAL AMIDAMENT 119,000

21 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

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

1 Gas 204,000 204,000

TOTAL AMIDAMENT 204,000

22 EFQ3F5M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per a tub de diàmetre
exterior 15 mm, de 19 mm de gruix de promig i classificació M1 de reacció al foc, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment.

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

1 Gas 204,000 204,000
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TOTAL AMIDAMENT 204,000

23 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

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

1 Líquid 12,000 12,000
2 Gas 108,000 108,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

24 EFQ3F6M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per a tub de diàmetre
exterior 18 mm i classificació  M1 de reacció al foc, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

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

1 Líquid 12,000 12,000
2 Gas 108,000 108,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

25 EF5A73B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
sota canal per a fluids i subjecta amb el sistema de grapes de la canal.

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

1 Líquid 25,000 25,000
2 Gas 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

26 EFQ3687L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

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

1 Líquid 25,000 25,000
2 Gas 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

27 EF5A64B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata i col·locat superficialment.

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

1 Gas 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

28 EFQ3F8M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure, per a tub de diàmetre
exterior 23 mm, de 19 mm de gruix, amb classificació M1 de reacció al foc, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà.

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

1 Gas 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000
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29 EF5AA6B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1'' 1/8 de diàmetre nominal i de gruix 11 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura amb alitage de plata i col·locat superficialment

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

1 Gas 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

30 EFQ3F9M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per a tub de diàmetre
exterior 28 mm, de 21 mm de gruix, i classificació M1 de reacció al foc amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment.

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

1 Gas 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

31 EF5AB4B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldar per capilaritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dicultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal.

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

1 Gas 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

32 EFQ33ABM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt.

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

1 Gas 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

33 EEZMH322 u Junta de derivació de 3 tubs de la línea frigorífica de les unitats interiors, instal·lat i comprovat. Marca HITACHI
E-322XN3 o equivalent

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

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

34 EEZMH202 u Derivador de la línea frigorifica de les unitats interiors, instal·lat i comprovat. Marca HITACHI E-202XN3 o
equivalent

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

35 EEZMH102 u Junta de derivació de 2 tubs de la línia frigorífica de les unitats interiors, instal3lat i comprovat. Marca HITACHI
E-102SN4 o equivalent.

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

1 5,000 5,000
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

36 EEZG410A kg Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-410A. Inclou taxes i impostos

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

1 Càrrega de gas 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

37 EE51NETO m2 Panell rígid de llana mineral de llana de vidre d'alta densiat, revestit per la cara exterior amb una llamina
d'alumini reforçada amb paper Kraft i malla de vidre que actua com a barrera de vapor, i per la seva cara interior
amb un teixit net de vidre reforçat de color negre de gran resistència mecànica, de 25 mm. d'espessor complint
la norma UNE EN 14303, amb conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W / (M*K), classe de reacció al foc A2-S1,
D0 i cosi de designació MW-EN 14303-T5-MV1. Inclou tot tipus de material i accesori tals com juntes encintades
amb cinta autpadhesiva butílica, passamurs en xapa metàl·lica galvanitzada de 0.8 mm. de gruix, incloent
transformacions, embocadures i la totalitat de peces i complements per un correcte muntatge i un perfecte
funcionament de la instal·lació. Marca ISOVER model CLIMAVER A2 NETO o equivalent.

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

1 Soterrani 6,000 6,000
2 PB 149,000 149,000

TOTAL AMIDAMENT 155,000

38 EEKNDS3M u Difusor circular d'alumini (per sostres de 60*60) de diàmetre 315 mm, amb disc central extraible lacat de color
blanc per un cabdal d'aire de 960 m3/h. amb un nivell sonor inferior a 30 DB(A). Incloent tot tipus d'accessoris
per un corecte muntatge i funcionament. Marca MADEL model DSO-MOD-T15 / 315 o equivalent.

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

1 Soterrani 2,000 2,000
2 PB 22,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

39 EEKNLM10 u Reixa lineal de paret amb angle de deflexió de 0°. fabricada en alumini extruit, amb junta de segellat per la part
posterior del marc. Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament. Marca MADEL model
LMT MINI 1000x100 o equivalent.

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

1 Auditori 2,000 8,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

1 EEJUG14R u Unitat de tractament d'aire per ubicació a l'interior, amb cabdal d'aire nominal de 5.000 m³/h. per cabdal variable
en funció de sonda de CO2 i pressió constant Sistema de recuperació rotatiu., Eficiència de recuperació de
calor sensible superior al 80%. Sistema de ventiladors de baix consum enérgetic, alt grau de rendiment, amb
ventiladors d'acoblament directe sense carcassa, Motor i variador de freqüencia integrats, pèrdues de càrrega
externes disponibles, recorregut d'aire exterior d'impulsió de 150 PA. Recorregut aire d'extracció de descarrega
de 150 PA. connexions flexibles per a l'embocadura dels conductes d'aire, filtres G4 + F7. Quadre de connexió
elèctrica estanc per a intemperie, sistema de control integrat en el quadre, unitat de control i visualització..
Accés a distancia mitjançant connexió internet i navegador web per a consultar tots els valors analògics i digitals
de l'equip. Registre dels historials dels valors analògics i digitals, modificació a distancia dels valors de consigna
i dels relotges setmanals de funcionament. Interface amb modem analògic per a la transmissió de dades per a
la vigilancia i el control de l'equip, incloent sondes, juntes, peces de connexió, claus i la resta de material
necessari pel seu funcionament. Dimensions de 2.080x1.400x1.727 mm. (llargxamplexalt). pes total 649 kg..
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Es considera equip totalment instal3lat, connectat i en perfecte estat de funcionament, incloent posta en marxa
per personal format i acreditat/autoritzat pel fabricant. Marca SWEGON model UTA GOLD 14 RX intempèrie o
equivalent.

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

1 Coberta 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EE51APTA m2 Placa de llana mineral constituida per un panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit amb alumini (alumini
vist+kraft+mala de reforç+vel de vidre) per a l'exterior i amb un teixit negre d'alta resistenciá mecènica per a
l'interior (teixit neto), de 40 mm. de gruix donant compliment a la norma UNE EN 14303. amb una conductivitat
tèrmica de 0,032 a 0,039 W / (MOK), classe de reàcció al foc B-S1,D0. Valor de coeficient d'absorció acústica
0,85 per a un gruix de 40 mm. (I 0,90 per un gruix de 50 mm.). Classe d'estanqueïtat D i amb marques guia
MTR exteriors. Juntes encintades amb cinta autoadhesiva butílica, passamurs en xapa metàl·lica galvanitzada
de 0.8 mm.. de gruix, incloent transformacions, embocadures i la totalitat de peces i complements per un
correcte muntatge i un perfecte funcionament de la instal·lació segons criteri de la direcció facultativa, inclós els
no especificats en la present partida. Marca ISOVER CLIMAVER APTA 40 o equivalent.

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

1 Connexions exteriors a recuperador 2,000 5,500 11,000
2 Conductes per pati ascensor 2,000 39,000 78,000

TOTAL AMIDAMENT 89,000

3 EE52Q24A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports

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

1 Connexions exteriors a recuperador 2,000 5,500 11,000
2 Conductes per pati ascensor 2,000 39,000 78,000

TOTAL AMIDAMENT 89,000

4 EE52Q23A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb classificació de
resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures,
muntat adossat amb suports

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

1 Soterrani 33,000 33,000
2 PB 258,000 258,000

TOTAL AMIDAMENT 291,000

5 EE42Q912 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment

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

1 PB 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment

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

1 Soterrani 85,000 85,000
2 PB 51,000 51,000
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TOTAL AMIDAMENT 136,000

7 EE42Q612 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment

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

1 Cuina 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment

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

1 Soterrani 2,000 2,000
2 PB 102,000 102,000

TOTAL AMIDAMENT 104,000

9 EEMSTD80 u Extractor acustic tubular helicocentrifug per intercalar rn conducte, amb un cabdal de 800 m3/h. per una perdua
de carrega de 10 mm.c.a. i un nivell sonor de 28 DB (A), amb una velocitat màxima de 2.170 R.P.M. construit
amb una carcassa exterior de planxa d'acer protegida amb poliprópilé. Tensió d'alimentació monofasica 220 V i
fusible de protecció térmica, totalment instal·lat i donan les prestacions de projecte. Marca S&P model MIXVENT
TD-800/200 silent o equivalent.

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

1 Vestidor homes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EEMSTD50 u Extractor acustic tubular helicocentrifug per intercalar rn conducte, amb un cabdal de 500 m3/h. per una perdua
de carrega de 5 mm.c.a. i un nivell sonor de 22 DB (A), amb una velocitat màxima de 2.500 R.P.M. construit
amb una carcassa exterior de planxa d'acer protegida amb poliprópilé. Tensió d'alimentació monofasica 220 V i
fusible de protecció térmica, totalment instal·lat i donan les prestacions de projecte. Marca S&P model MIXVENT
TD-500/160 silent o equivalent

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

1 Vestidors dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EEKNSC12 u Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular, de diàmetre 125 mm., estanca al pas de
l'aire, fabricada en acer galvanitzat i equipada amb servomotor. Es considera totalment instal3lada i connectada
pel seu perfecte funcionament. Marca MADEL model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D125 o equivalent

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

1 PB 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

12 EEKNSC20 u Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular, de diàmetre 200 mm., estanca al pas de
l'aire, fabricada en acer galvanitzat i equipada amb servomotor. Es considera totalment instal3lada i connectada
pel seu perfecte funcionament. Marca MADEL model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D200 o equivalent

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

1 PB 13,000 13,000
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TOTAL AMIDAMENT 13,000

13 EEKNSC25 u Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular, de diàmetre 250 mm., estanca al pas de
l'aire, fabricada en acer galvanitzat i equipada amb servomotor. Es considera totalment instal3lada i connectada
pel seu perfecte funcionament. Marca MADEL model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D250 o equivalent

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

1 PB 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EEKNDS3M u Difusor circular d'alumini (per sostres de 60*60) de diàmetre 315 mm, amb disc central extraible lacat de color
blanc per un cabdal d'aire de 960 m3/h. amb un nivell sonor inferior a 30 DB(A). Incloent tot tipus d'accessoris
per un corecte muntatge i funcionament. Marca MADEL model DSO-MOD-T15 / 315 o equivalent.

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

1 Soterrani 4,000 4,000
2 PB 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

15 EEKNLM10 u Reixa lineal de paret amb angle de deflexió de 0°. fabricada en alumini extruit, amb junta de segellat per la part
posterior del marc. Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament. Marca MADEL model
LMT MINI 1000x100 o equivalent.

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

1 Extracció PB 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

16 EEUH02A0 u Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire amb component de comunicació al sistema, 24 V de tensió
d'alimentació, col·locat encastat.

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

1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

17 EEKNBW12 u Boca d'aspiració circular d'acer galvanitzat, lacada en color blanc, per connextar a conducte d'extracció de 125
mm. de diametre per un cabdal màxim de 220 m3/h. inclòs accesori per adaptació. Marca MADEL model BWC
125 o equivalent..

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

1 PB 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

18 EEKNBW16 u Boca d'aspiració circular d'acer galvanitzat, lacada en color blanc, per connextar a conducte d'extracció de 160
mm. de diametre per un cabdal màxim de 280 m3/h. inclòs accesori per adaptació. Marca MADEL model BWC
160 o equivalent.

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

1 Soterrani 6,000 6,000
2 PB recepció 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000
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Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

1 EG2DF3H2 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport

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

1 Soterrani 28,000 28,000
2 PB 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 93,000

2 EG2DF3D2 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport

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

1 PB 115,000 115,000

TOTAL AMIDAMENT 115,000

3 EP7ZSAFA u Caixa de fibra òptica en format 19´´, per a 12 fibres òptiques per a fixació en armaris de comunicacions, amb 4
entrades posteriors per facilitar l'accès dels cables i dues guies laterals extraibles. La safata inclou
prensaestopers per fixar les fibres i accessoris per ordenar i recollir les fibres en el seu interior. Inclou safata
porta fusions. Es considera totalment instal·lada

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EP43FO12 m Cable òptic de distribució amb armadura, de 12 fibres ajustades (tight buffered), OM4 50/125 mm. totalment
instal·lat i connectat. Col·locat sota tub o canal.

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

1 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 EP43JUMP m Jumper de cable de fibra òptica OM4 MULTIMODO (MMF) duplex 50μM/125μM LC-SC DE 2m de longitud.

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

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EP434670 m Cable transmissió de dades, 4 parells,CAT.7 S/FTP de 4 parells trenats de coure apantallats igual a igual i amb
pantalla global. Coberta lliure d'halògens LSZH.

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

1 123,000 70,000 8.610,000

TOTAL AMIDAMENT 8.610,000

7 EP7Z113C u Armari metàl·lic rack de 19´´ i 47 unitats d'alçària per allotjar els panells de connexions de coure S/FTP i de fibra
òptica. 2200x1000x800 amb porta i perfils laterals. Marca TECHNOSTEEL o equivalent.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EP7Z113B u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6A S/FTP integrats, inclou xassis per a muntatge en paret.

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

1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 EP43C431F u Panell guiacables de 1 unitat amb tapa 1H color negre.

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

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EP43C431C u Módul de ventiladors per armari rack de comunicacions amb 3 ventiladors axials i un cabdal d'aire de 400 m3/h.

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EP43C431E u Base múltiple amb 8 endolls i un interruptor amb cable de 19 '' i fixació mitjançant cargols.

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

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EP73U011 u Presa de veu/dades composta per un mecanisme tipus RJ45 CAT. 6A AMP amb placa i elements d'adaptació a
conjunt portamecanismes, amb connexió per desplaçament s'aïllant (IDC) i complint la designació T568 A/B de
la norma internacional ANSI/EIA/TIA-568, inclòs servei de connectorització, senyalització de circuits, accessoris
i connectors. Inclou certificació dels punts de veu/dades. Completament instal·lada.

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

1 123,000 123,000

TOTAL AMIDAMENT 123,000

13 EG2DB3K1 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçaria 30 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport.

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

1 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

14 EG2DB3F1 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

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

1 97,000 97,000
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TOTAL AMIDAMENT 97,000

15 EP7EW10X u Punt d'accès inalambrica a 2,4 GHZ, compatible amb norma IEEE 802.11 N/B/G, amb antena omnidireccional
de 5 DBI de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA I WPA2, amb alimentació i POE segons norma IEE
802.3 AF, per a us interior, instal3lat superficialment i connectat. Marca CISCO AIRONET 1602I STANDALONE
o equivalent.

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

1 Wifi 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 EPA1U230 u Càmera DOMO IP, per a circuit tancat de TV (CTTV), color de 1/3'', resolució 750 línies, zoom óptic X22 i zoom
electrónic x 12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de gir continu, alimentació a 24 V AC, receptor de telemetria
multiprotocol, per a us exterior, amb bombolla transparent o fumada i amb suport muntat penjat. Inclou cablejat.

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

1 CTTV 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

17 EPAAU100 u Equip per a control de càmeres DOMO, multiplexons, gravadors i matrius de video de CTTV, amb Joyistick,
pantalla LCD i teclat, pel control i gestió de 255 eelements, com a màxim, amb font d'alimentació i de
sobretaula, instal·lat. Inclou cablejat.

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

1 CCTV 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 6 canals amb 2 TB de capacitat a 200 imatges per segons, programació de qualitat
i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, control de telemetria per càmeres mòbils, transmissió TCP/IP
incorporada amb connexió per iexplorer o programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de
superficie, instal.lat

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

1 CCTV 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EPACU310 u Multiplexor duplex amb 6 entrades, control de telemetria per a càmeres mòbils, alimentació 230 VA C, per a
muntatge de superficie, instal·lat.

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

1 CTTV 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EP35U040 u Altaveu de superfície amb caixa i difusor incorporat de 8'' amb regulador de volum, i placa frontal decorativa,
Inclós el transformador adaptador d'impedàncies.

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

1 Auditori 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

22 EP35BIOM u Lector biomètric per a control de porta, connectat a la xarxa local. Es considera partida complerta, amb tot tipus
d'accessori i element necessari pel us correcte funcionament. Marca VIRDI o equivalent.

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

1 Soterrani 3,000 3,000
2 PB 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Titol 3 09  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

1 XPAU00A6 u Partida complerta per connexionament i escomessa d'aigua per a protecció contra incendis a la instal3lació de
l'edifici. Inclou tramitació amb companyia subministradora i comunitat de propietaris i usuaris. Es considera
partida complerta i totalment executada.

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), série M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment.

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

1 71,000 71,000

TOTAL AMIDAMENT 71,000

3 EF218211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1´´ 1/2´´ de mida de rosca, segons norma
DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Inclou pintat (color
reglamentari) del tub i accessoris.

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

1 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 EM23BIE1 u Boca d'incendi equipada BIE 25 AMB de configuració vertical. amb armar encastat a mur i registre per accés a
llança, manómetre i desmultiplicador. Connexió de devanadera a mòdul independent. Departament per
allotjament d'extintor, dimensions del cofre 918x230x190 mm (alçadaxamplexfons). Dimensions del frontal
extraible 962x274 mm (alçadaxample). Cofre encastat en acer galvanitzat i marc exterior d'acer inoxidable
AISI304. Porta d'acer inoxidable AISI 304. rodet fix EACISYSTEM amb alimentació axial. Davantera en
termoplàstic copolímer segons ISO 4892-2. Llança trriplex de triple efecte. Rosca femella 1´´. Sistema GUIMAN
per a orientació i lliscament de manega. Mànega de 20 m semirrigida Ø 25 mm. EN-694. Pipeta - colze per a
substitució rapida de mànega. Vàlvula de bola 1´´ en llauto cromat Cromat. Desmultiplicador per a accionament
de valvula amb arrossegament metàl·lic. Manometrè escala 0 - 16 kg/cm². rosca 1/4´´. Valvula de tall en llauto
cromat per a manómetre. Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament. Marca EACI
model ENOX 2 LS, referencia EACINOX-2LS o equivalent.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani 1,000 1,000
2 PB 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

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

1 Soterrani 2 4,000 4,000
2 PB 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

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

1 Soterrani 2 1,000 1,000
2 PB 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EMSB31L1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contraincendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7
mm. de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical.

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

1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 EMSBCDL1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació i sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC de 0,7 mm. de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit aobre parament
vertical.

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

1 Soterrani 4,000 4,000
2 PB 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Titol 3 10  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

1 EL2DE4C2 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i
desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg),
de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb
portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

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

1 Ascenposr sot+PB+P1 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 10  AJUDES DEL RAM DE PALETA

1 EY01132A u Ajudes de paleteria al ram de instal·lacions

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

1 Totalitat de lobra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EY02131A u Ajudes de paleteria muntadors

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

1 Totalitat de l'obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 11  CONTROL DE QUALITAT

1 J6V11252 u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons
la norma UNE-EN 13051

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

1 A les 3 façanes 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 J841CJ06 u Determinació de la resistència al xoc dur d'una mostra de dues plaques de guix laminat, segons la norma
UNE-EN 520

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

1 Totalitat obra 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i
no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

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

1 Soterrani 1,000 1,000
2 Planta Baixa 1,000 1,000
3 Zones humides 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 JAV11151 u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la
norma UNE 85247

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Totalitat obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 JEV59704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del
Projecte i del RITE

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

1 Totalitat obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

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

1 Totalitat obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del
Projecte i del REBT

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

1 Totalitat obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 JJV19302 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i
griferia, segons REBT i CTE

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

1 Totalitat obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 JMV19802 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons
exigències del Projecte i del CTE

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

1 Totalitat obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 JPV79E06 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons
exigències del Projecte

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

1 Totalitat obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE
Capítol 12  SEGURETAT I SALUT

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre obra 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

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

1 Accès vehicles en una façana 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

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

1 Accès treballadors en una façana 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

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

1 En cadascuna de les façanes i
accessos

2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 H1521431 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

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

1 Tanca forat ascensor 2,200 2,200
2 Escala 1,150 1,150

TOTAL AMIDAMENT 3,350

6 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

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

1 Duració obra 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors 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 mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

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

1 Duració obra 4,000 4,000
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

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

1 Treballadors previstos junts 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

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

1 Treballadors previstos junts 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

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

1 Treballadors previstos junts 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

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

1 Treballadors previstos junts 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 H1451110 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

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

1 Treballadors previstos junts 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

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

1 Treballadors previstos junts 50% 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

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

1 Treballadors previstos junts 50% 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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15 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

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

1 Treballadors previstos junts 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

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

1 Treballadors previstos junts 50% 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

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

1 Treballadors previstos junts 50% 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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Capítol 01 ENDERROCS, DESMUNTATGES, EXTRACCIONS I GESTIÓ DE R

1 E2135344 u Enderroc punt. placa.
alveolar.forjat.prefabricat.,mà+compress.,càrrega man/mec.

190,25 2,000 380,50

Enderroc puntual de placa alveolar de forjat prefabricat en obertura de
passos de instal·lacions de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 1)

2 E2315513 u Apuntalament+estreb.sostres,ampl.<=1m,fusta,20%
prot.vent./clim.

41,36 2,000 82,72

Apuntalament i estrebada de sostres, fins a 1 m d'amplària, amb fusta,
per a una protecció del 20% en formació forat sortides conductes
climatització/ventilacio. (P - 4)

3 E222122A m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny fluix(SPT
<20),retro.,+càrr.mec.s/camió

3,96 3,991 15,80

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 3)

4 E21D1112 m2 Enderroc solera form.m.man.,càrrega man. 4,53 7,980 36,15
Enderroc de solera de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

5 E2441120 m3 Càrr.manuals residus inerts o no especials dins obra,dúmper
transp.

37,52 5,846 219,34

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports (P - 5)

6 EY031000 u Forat equips.diamant,sostre alleugerit,D=5-20cm,F<=350mm 6,26 0,000 0,00
Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5
a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 271)

TOTAL Capítol 01.01 734,51
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Capítol 02 COBERTA

1 E5Z15A2C u Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat
sort.clim.vent.

53,60 1,000 53,60

Refet de la formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10
cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat en perimetre sortida
consuctes de climatització. (P - 8)

2 E618561K m2 Paret tanc. p/revestir,gruix=20cm,bloc foradat
mort.ciment,40x20x20cm,llis, col.morter 1:2:10, v/c

18,67 5,200 97,08

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 en caixo sortida conductes de climatització/ventilació
(P - 11)

3 E5ZDS24B m Remat plan.acer pl. prelacat g=0,8mm, desenv.<40cm 3 plecs,
p/minvell col.fix.mec+segellat,vent.clim

15,93 5,200 82,84

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat, en tota alçada
de la paret i incloent aïllament termic per evitar condensacions
interiors en caixo sortida conductes de ventilació/climatització. (P - 10)
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4 E535AAL6 m2 Cob.sandv.acer+aill poliuretà+prest.foc 60mm nerva. color
estàndard (no blanc) llisa,prelacat,ve/cli

16,42 1,600 26,27

Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliuretà amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 60
mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc i
la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes
(ext/int) 0,6/0,4 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació
oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%, en coberta caixo
conductes de climatització/ventilació. (P - 7)

TOTAL Capítol 01.02 259,79
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Capítol 03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 E66E0501 m2 Mampara divisoria alum.extrus.vidre.laminat 6+6, Mod. P600S
d'Arlex design Ref: V6+6275 o equivalent

129,93 116,463 15.132,04

Suministre i instal·lació de mampara divisòria P600s, d'Arlex design
Ref.: V6+6275 o equivalent, basada en un perfil d'extrusió d'alumini
rectangular fixat al terra i al sostre mitjançant tacs d'expansió. El perfil
engloba en el seu interior un sistema d'ancoratge que garanteix el
bloqueig a pressió del vidre contra les gomes de insonorització i es
remata amb una tapeta lateral ancorada amb un sistema de clip.
La mampara permet una regulació en altura de 30 mm. (± 15 mm.),
per compensar eventuals desnivells positius o negatius en altura.
Dues gomes interiors asseguren el màxim de prestacions acústiques
entre el vidre i el perfil. El mateix sistema d'ancoratge, que utilitza un
perfil en extrusió d'alumini de secció 45x39 mm., s'utilitza per els
terminals de paret, amb l'objectiu d'obtenir un marc perimetral
homogeni permeten una regulació de 15 mm. (± 7,5 mm.).
Alternativament, es pot utilitzar un terminal telescòpi de secció 50x50
mm. que permet una regulació major de 40 mm. (± 20 mm.)
Els panells de vidre poden tenir un gruix de 6+6 mm., tant trempat
com laminat. La utilització de perfils en policarbonat transparent
col·locats verticalment, entre vidre i vidre, assegura una continuïtat
estructural, aïllament acústic i màxima transparència de la mampara.
L'aïllament acústic es garantitza també amb dues gomes cilíndriques
aplicades al llarg de tot el perímetre de la mampara..
La mampara ofereix portes batents cegues o de vidre (amb o sense
marc perimetral) i portes corredisses cegues o de vidre amb el sistema
de guia integrat en el propi perfil superior. (P - 21)

2 E66E0502 m2 Mampara divisoria acer.cec+llana.roca, Mod. P450 d'Arlex design
Ref: P58275 o equivalent

310,15 53,000 16.437,95

Suministre i instal·lació de mampara divisòria de mòduls fabricats amb
estructura metàl·lica amb perfils d'acer laminat en fred i revestits amb
neoprè per les dues cares, model P450, d'Arlex design Ref.: P58275 o
equivalent, per un perfecte aïllament acústic. L'estructura permet
regular-se en altura mitjançant anivelladors tensors en els extrems de
cada muntant. Els panells de 19 mm. de gruix s'ajusten a l'estructura
amb clips que permeten els accessos a l'interior de la mampara amb
gran facilitat (permeten així el pas de qualsevol tipus d'instal·lació tant
en vertical com en horitzontal). L'espessor total de la mampara és de
115 mm., i pot ser completament cega, de vidre o mixta, gràcies a les
cremalleres cada 32 mm. que ens donen l'opció de modular el vidre a
qualsevol altura. Finestres amb marcs d'alumini i doble vidre laminat 3
+ 3, totalment independents i practicables, restant espai lliure entre
vidres de 90 mm. per a la col·locació de venecianes. (P - 22)

3 E66E0505 u Mampara modul mixte bilaminat+vidre 100x275,mampara P450
d'Arlex design Ref: P66275 o equivalent

550,21 6,000 3.301,26

Suministre i instal·lació de mampara divisòria de mòdul mixte P450
d'Arlex design Ref.: P66275 o equivalent, de 100 cm. de llargada i 275
cm. d'alçada bilaminat en la part inferior, amb vidre des de 80 cm. fins
170 cm d'alçada i part superior bilaminada. (P - 25)
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4 E66E0506 u Mampara modul mixte 100x275, mampara P450 d'Arlex design
Ref: P59275 o equivalent

456,75 10,000 4.567,50

Suministre i instal·lació de mampara divisòria de mòdul mixte P450
d'Arlex design Ref.: P59275 o equivalent, de 100 cm. de llargada i 275
cm. d'alçada bilaminat en la part inferior, amb vidre des de 219 cm.
fins a sostre. (P - 26)

5 E66E0513 u Modul cec bilaminat P450 a h=275+llana.roca, d'Arlex design Ref.:
AJ275 o equivalent

202,81 15,000 3.042,15

Suministre i instal·lació d'ajust cesc bilaminat P450 d'una alçada de
275 cm. amb llana de roca interior, d'Arlex design Ref.: AJ275 o
equivalent. (P - 33)

6 E66E0503 u Mòdul porta vidre 1fulla bat.,g=12mm,97x275cm,+ferramenta,
d'Arlex design Ref.: PB12275 o equivalent

813,36 12,000 9.760,32

Suministre i instal·lació de mòdul de porta batent de 97x275 amb fulla
de vidre templat de 12 mm. de gruix, d'Arlex design Ref.: PB12275,
inclosa la ferramenta, per a mampara modular de vidre amb perfils
d'alumini, col·locat en mampara Ref.: P600s d'Arlex design o
equivalent. (P - 23)

7 E66E0511 u Mòdul porta mampara P450 100x275cm,+ferramenta, d'Arlex
design Ref.: PC163275 o equivalent

755,25 3,000 2.265,75

Suministre i instal·lació de mòdul de porta per mampara P450 de
100x275 amb fulla bilaminada sencera de 50 mm. de gruix fins a
sostre, d'Arlex design Ref.: P163275, inclosa la ferramenta d'Arlex
design o equivalent. (P - 31)

8 E66E0504 u Mòdul porta vidre 1fulla cor.,g=12mm,97x275cm,+ferramenta,
d'Arlex design Ref.: PC12275 o equivalent

808,43 7,000 5.659,01

Suministre i instal·lació de mòdul de porta corredissa de 97x275 amb
fulla de vidre templat de 12 mm. de gruix, d'Arlex design Ref.:
PC12275, inclosa la ferramenta, per a mampara modular de vidre amb
perfils d'alumini, col·locat en mampara Ref.: P600s d'Arlex design o
equivalent. (P - 24)

9 E66E0512 u Mòdul porta P450 100x275cm, fulla sencera+vidre templat, d'Arlex
design Ref.: PC166275 o equivalent

1.052,58 4,000 4.210,32

Suministre i instal·lació de mòdul de porta P450 de 100x275 amb fulla
sencera de vidre templat, d'Arlex design Ref.: P16275, inclosa la
ferramenta d'Arlex design o equivalent. (P - 32)

10 E66E0508 u Muntant electrificació rectangular 10x5 P600s d'Arlex design Ref.:
MER

92,75 12,000 1.113,00

Suministre i instal·lació de muntant d'electrificació rectangular de 10x5
per P600s d'Arlex design Ref.: MER o equivalent. (P - 28)

11 E66E0507 u Muntant terminal o inici mampara Ref.: P600s d'Arlex design 92,75 39,000 3.617,25
Suministre i instal·lació de mòdul de porta corredissa de 97x275 amb
fulla de vidre templat de 12 mm. de gruix, d'Arlex design Ref.:
PC12275, inclosa la ferramenta, per a mampara modular de vidre amb
perfils d'alumini, col·locat en mampara Ref.: P600s d'Arlex design o
equivalent. (P - 27)

12 E66E0509 u Unió angle gir 90 junta policarbonat per P600s d'Arlex design
Ref.: P2V

22,53 1,000 22,53

Suministre i instal·lació d'unio en àngle gir 90 graus amb junta de
policarbonat per P600s d'Arlex design Ref.: P2V o equivalent. (P - 29)

13 E66E0510 u Unió 3 vies junta policarbonat per P600s d'Arlex design Ref.: P3V 22,53 3,000 67,59
Suministre i instal·lació d'unio 3 vies amb junta de policarbonat per
P600s d'Arlex design Ref.: P3V o equivalent. (P - 30)

14 E66E0514 u Tapeta terminal bilaminada per P450 d'Arlex design Ref.: MT9 50,70 11,000 557,70
Suministre i instal·lació de tapeta terminal bilaminada per mampara
P450 d'Arlex design Ref.: MT9 o equivalent. (P - 34)

15 E66E0515 u Cantonera bilaminada per unió en angle per P450 d'Arlex design
Ref.: AGB

248,97 2,000 497,94

Suministre i instal·lació de cantonera bilaminada per mampara P450
d'Arlex design Ref.: AGB o equivalent. (P - 35)
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16 E618566K m2 Paret tanc. 2cares,gruix=20cm,bloc foradat
mort.ciment,400x200x200mm,llisgris+hidrofugants, col.mort

21,06 297,669 6.268,91

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3
, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
(P - 12)

17 E51Z1H0Q m Formació doble fila.maó calat 290x140x100mm,col/arreb.morter
ciment 1:6

3,62 221,500 801,83

Formació de doble filada amb maó calat de 290x140x100 mm,
col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6 com a base,
d'arrencada de les mampares i panells de guix laminat, en gruix
cambre paviment flotant. (P - 6)

18 E66AB090 u Mampara div.cabines sanit. l:160cm, h:205cm, tauler HPL
g:13mm+ferramenta acer inox.

270,80 4,000 1.083,20

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i
peus regulables d'acer inoxidable (P - 19)

19 E66AA300 u Mòdul frontal cabina san:porta+lateral fix l:100cm h:205cm, tauler
HPL g:13mm+ferramenta acer inox.

261,06 4,000 1.044,24

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les
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 (P - 17)

20 E66AB050 u Mampara div.cabines sanit. l:120cm, h:205cm, tauler HPL
g:13mm+ferramenta acer inox.

208,11 1,000 208,11

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 120 cm de llargària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i
peus regulables d'acer inoxidable (P - 18)

21 E618561K m2 Paret tanc. p/revestir,gruix=20cm,bloc foradat
mort.ciment,40x20x20cm,llis, col.morter 1:2:10, v/c

18,67 76,000 1.418,92

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 en caixo sortida conductes de climatització/ventilació
(P - 11)

22 E652714Y m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N78mm,
/400mm(48mm),1xH(15mm)+MW-roca R>=1,081m2.K/W

30,13 134,475 4.051,73

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 14)

23 E652E44Y m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N148mm,
/600mm(48mm),2xA(25mm)+MW-roca R>=1,081m2.K/W

53,83 156,500 8.424,40

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 148 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 25
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de roca de resistència ac`stica i tèrmica >= 1,081
m2.K/W ADEQUAT AL DETALL DEL PLANOL B09B DE PROJECTE
(P - 16)

TOTAL Capítol 01.03 93.553,65
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Capítol 04 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

1 E7613A06 m2 Membrana denst. 1,2kg/m2,g=1mm,làm.butil,col.adh.adhesiu
cautxú

15,00 27,451 411,77

Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una
làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb
adhesiu de cautxú sintètic (P - 36)

2 E7BC37E0 m2 Geotèxtil feltre polipropilè/PE no teix. lligat
tèrm.,190-200g/m2,s/adh.

2,09 3,600 7,52

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 37)

3 E7C29471 m2 Aïllam.planxa
XPS,g=40mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,29-1,176m2
.K/W,superf.llisa,cantell

7,79 3,600 28,04

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i
1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir (P - 38)

TOTAL Capítol 01.04 447,33

Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE

Capítol 05 REVESTIMENTS

1 E81121B2 m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat 11,02 82,680 911,13
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 39)

2 E8241225 m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.brill.,preu alt,6-15p/m2,col.adhesiu
p/raj.C1,beurada CG1

20,94 217,155 4.547,23

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada brillant, 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) (P - 40)

3 E82Z1A10 m Cantonera PVC color estànd.,alç=8mm,forma quart de cercle
tancat,col. mort.adhes.

1,94 18,000 34,92

Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb
forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu (P - 41)

4 E843C141 m2 Cel ras de plaques defibres veget.capa
MW,fib.porosa,600x600mm,(25+40mm),cant.recte,B-s1, d0,perf.vi

45,50 23,600 1.073,80

Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb
acabat de la cara vista de fibra vegetal porosa, de 600x 600 mm,
(25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de
resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfileria vista d'acer
galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T
invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris
intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim (P - 42)

5 E8442103 m2 Cel ras regist.PGL amb acabat vinílic,600x600mm g=9,5mm,
sistema desmuntable acer galv.vist,perfils

13,04 73,950 964,31

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x
600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim (P - 43)
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6 E8445261 m2 Cel ras continu RF120 (13+13+llan.roc+13+13) RF120,entram. acer
galv.,perfils principals

95,55 9,850 941,17

Cel ras continu RF120 de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 13+13 mm, llana de roca i 13+13mm. 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 4 m com a màxim, o qualsevol altre composició,
segons fabricant placa, que compleixi el requeriment RF120 (P - 44)

7 E844MCAB m2 Cel ras flotant placa guix laminatp/aïllament acústic amb
subjecció al sostre ambamortidor antivib.c

37,89 84,050 3.184,65

Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb
subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de
llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una
càrrega màxima admissible de 50 kg/m2, entramat ocult amb
suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues
plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada
una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per
aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de
llana mineral de roca de 40 mm. FORMAT SEGONS SECCIÓ DE
PROJECTE (P - 45)

8 E847DG2E m2 Cel ras pl.fib.humit,,600x600mm
g=18-21mm,llis,C,desmunt.,estr.oculta,perf.princip.24mm
c/0,6m,perf.

25,45 415,760 10.581,09

Cel ras de plaques de fibres minerals (fusta) aglomerades en humit, de
600x600 mm i 18 a 21 mm de gruix, acabat superficial llis, amb cantell
ranurat, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654
i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat
semioculta, formada per perfils principals tipus forma de T invertida de
24 mm de base cada 0,6 m fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2
m i perfils rigiditzadors, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim (P - 46)

9 E652814Y m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N78mm,
/400mm(48mm),1xF(15mm)+MW-roca R>=1,081m2.K/W

30,12 27,300 822,28

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 15)

10 E652E44Y m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N148mm,
/600mm(48mm),2xA(25mm)+MW-roca R>=1,081m2.K/W

53,83 110,425 5.944,18

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 148 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 25
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de roca de resistència ac`stica i tèrmica >= 1,081
m2.K/W ADEQUAT AL DETALL DEL PLANOL B09B DE PROJECTE
(P - 16)

11 E652634Y m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N108mm,
/400mm(48mm),2xA(15mm)+MW-roca R>=1,081m2.K/W

36,94 121,826 4.500,25

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, en
perllongació dels tancaments per sobre el cel ras i com aïllament
acustic. (P - 13)

12 E89AGBJ0 m2 Pintat porta extensible acer,esmalt sint.,+2 antioxidant +2acabat 15,21 68,110 1.035,95
Pintat de portes extensibles d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 51)
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13 E898J350 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica picat+imprimació, cola+pasta
plàstica picar, 1 capa plàstica

4,37 276,286 1.207,37

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
picat o gotejat, amb una capa d'imprimació a la cola diluïda, una de
pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica (P - 48)

14 E89A2BB0 m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1protector+1segelladora+2acab. 12,53 49,280 617,48
Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(P - 50)

15 E898K2A0 m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. 5,22 0,000 0,00
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 49)

TOTAL Capítol 01.05 36.365,81

Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE

Capítol 06 PAVIMENTS

1 E8741511 m2 Net./prep.sup.perf.lam.acer,Sa 2 1/2,s/UNE-EN ISO 8501-1,mitjants
raig sorra seca

4,49 643,930 2.891,25

Neteja i preparació de la superfície del actual terra fins a un grau de
preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb
mitjans raig d'aigua i/o sorra seca i càrrega manual de runa sobre
contenidor amb escombrada final (P - 47)

2 E9P67A78 m2 Pav.linòleum rotlle,23-34-42,g=3,2mm,col.adhesiu/sold.en cal. 22,46 678,530 15.239,78
Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i
de gruix de 3,2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i
soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, de diferents
tipus depenents de zones humides i seques, i tant amb lloseta com en
continu. (P - 55)

3 E5Z2FZKA m2 Solera d'encadellat ceràm.500x200x30mm,morter
1:2:10,sob/envanets

11,12 21,000 233,52

Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 9)

4 E9558045 m2 Paviment tècnic int.peus regul.acer
galv.,h=20-600mm,60x60cmx3cm,nucli sulfat de
calci,acab.superf.a

59,56 499,920 29.775,24

Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a
una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix amb
nucli de sulfat de calci, acabat superficial d'acer i revestiment inferior
d'acer, classe 3 segons UNE-EN 12825 (P - 53)

5 E9371CHB m2 Solera form.lleug.obarg.exp.20-25N/mm2,1400-1600kg/m3,g=15cm 24,16 1,560 37,69
Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25
N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600
kg/m3, de 15 cm de gruix (P - 52)

6 E9VZ191J m Repas i adequació esglaó escala actual 8,64 100,800 870,91
repas i adeqüació del esglaons de la actual escala per deixar-los
adequats a l'escala de comunicació interior del projecte. (P - 58)

7 E9V3A115 m Esglaó gres extruït s/esmalt.-polir
antillisc.,2peces,col.adhes.rajola C1 E,beurada CG1

36,81 100,800 3.710,45

Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues
peces, frontal i estesa, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P -
57)

8 E9U341A1 m Sòcol rajola gres extruït esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola
C1,beurada CG1

4,70 25,200 118,44

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
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beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 56)
9 E9DA1623 m2 Paviment int.raj.gres extruït,s/esmalt.-polir,rectang/quadr. preu

alt,6-15 p/m2,adhes.rajola C1,beur
19,30 10,080 194,54

Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, 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) (P -
54)

TOTAL Capítol 01.06 53.071,82

Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE

Capítol 07 FUSTERIA, VIDRIERIA I MANYERIA

1 EARB1101 m2 Porta enrot.fulla cega perf.planxa,acer galv.,col.mort.1:4 56,87 9,800 557,33
Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies
laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 61)

2 EAW82JB2 u Automatisme motor sup<=15m2,eix
48mm+polit.200mm,fix.eix.porta

755,68 1,000 755,68

Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a porta
enrotllable, de 15 m2 de superfície màxima, monofàsic a 230 V de
tensió, amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i accessoris de muntatge,
fixat a l'eix de la porta (P - 66)

3 EASA71N2 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu alt,col. 239,05 8,000 1.912,40
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
80x210 cm, preu alt, col·locada (P - 63)

4 EAQDD286 u Fulla batent p/porta int.g=40mm,ampl.=80cm,alç=210cm
,p/pintar,c.llises+int.fusta,col.

88,38 5,000 441,90

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada (P - 59)

5 EARC1102 u Porta reixa,acer galv.,per a pintar, incloent pany 192,90 2,000 385,80
Porta reixa per a sala de custodia amb fulla de perfils d'acer
galvanitzat, batent, amb pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P -
62)

6 EATA8B63 u Porta acust.int.,tp.block,mdf+xapa faig
vernis.,g=40mm,43dB(A),1bat.,70x210cm,bast.fusta,col.

632,01 1,000 632,01

Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb xapa de
fusta de faig vernissada, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a soroll
aeri de 43 dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 70 cm d'amplària
i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta
amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de
cop i maneta, col.locada (P - 64)

7 EATACY3A u Porta acust.marc+fulla met. p/pintar ampl.(2bat. )
140cm,alç.200cm,g=98mm,aïllam.acústic 47dB(A), ma

1.632,61 1,000 1.632,61

Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra
polida per a pintar, farcida de material fonoabsorvent i amb triple rivet
perimetral, amb dues fulles batents de 140 cm d'amplària, 200 cm
d'alçària, 98 mm de gruix i aïllament acústic de 47 dB(A), amb maneta
de tanca a pressió p/lleva, col.locada (P - 65)

8 E66E0432 m2 Repas ext./int.tancament alumini lacat + vidre 10,89 185,950 2.025,00
Repas interior i exterior del actual tancanment del local, format per
perfileria d'alumini lacat i vidre, am comprovació del seu segellat i la
totalitat dels elements que el composen, comprovant la seva
estanqueïtat i correcte estat de muntage i funcionament. (P - 20)
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9 EAQEA4BC u Porta block
bat.fus,int.,2batent,g=40mm,a=80+40cm,h=210cm,lacat,galze
p/vidr.+accessoris,joc manetes

210,22 1,000 210,22

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40
mm de gruix, amb una llum de pas de 80+40 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat
lacat, amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de
penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa
petita, de preu alt (P - 60)

TOTAL Capítol 01.07 8.552,95

Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE

Capítol 08 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 EB121FBG m Barana acer p/pintar,passamà rodó acer
diàm.=40mm,trav.inf+sup.L35-2,5,muntants T70-8 cada 100cm,per

143,27 22,750 3.259,39

Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de
diàmetre, travesser inferior i superior de L 35-2,5, muntants T 70-8
cada 100 cm i perfil de 15x15x2 mm, per a rebre HPL amb emmarcat
de perfils, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella (P - 67)

2 EB92U201 m2 Vinil autoadhesiu,diferents pictogrames,col·locat 84,13 185,950 15.643,97
Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat (P - 69)

3 EB927FF2 u Placa senyal.ext.acer llisa,pictograma,40x40cm,suport,fix.mec. 31,69 4,000 126,76
Placa de senyalització intormativa esterior de planxa d'acer llisa, amb
pictograma, de 40x40 cm, amb suport, fixada mecànicament (P - 68)

TOTAL Capítol 01.08 19.030,12

Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE

Capítol 09 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

1 ED7FBB9P m Clavagueró tub PVC-U paret massisa, Àrea aplicació B segons
UNE-EN 1329-1, DN 160

24,82 15,000 372,30

Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, Àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, per cambra darrera
doble paret.  (P - 75)

2 ED15B871 m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=125mm,fix.mec.brides 14,81 27,000 399,87
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 74)

3 ED111B71 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació
B,DN=110mm

14,27 12,000 171,24

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 73)

4 ED111B31 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació
B,DN=50mm

9,87 40,000 394,80

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 72)
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5 ED111B21 m Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm 9,56 20,000 191,20
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 71)

6 EJ331151 u Desguàs recte p/p/lavab.,llautó,D=1´´1/4,roscat sifó llautó crom. 9,99 14,000 139,86
Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó,
de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat (P - 227)

7 EJ3617NG u Desguàs recte urinari,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC 4,51 3,000 13,53
Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC
de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 228)

8 EJ36B7NG u Sifó botella p/urinari,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC 5,75 3,000 17,25
Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 229)

9 EJ3224BF u Desguàs sifòn. plat dutxa,llautó,D=30mm,connect.xarxa evac. 25,42 4,000 101,68
Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó
de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 226)

10 EJ3847D7 u Desguàs recte p/aigüera,PVC,D=40mm,connec.ramal/sifó PVC 10,77 1,000 10,77
Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC (P - 230)

11 EJ38E7DG u Sifó botella p/2piques,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC 10,88 1,000 10,88
Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40
mm, connectat a un ramal de PVC (P - 231)

12 ENN27327 u Bomb.subm.resid.cabdal 10m3/h, maxim, 1,5bar, preu alt,pas 45
mm. maxim superficial

1.118,41 1,000 1.118,41

Bomba submergible per a aigües residuals embriada de 10 m3/h de
cabdal, com a maxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt, amb un
pas útil de sòlids de 45 mm. com a màxim i muntada superficialment.
(P - 248)

13 EFB1A455 m Tub PE 100,DN=75mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst

15,55 20,000 311,00

Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 128)

14 ED7FCONN u Treballs connexionat nova xarxa sanejament interior a baixant
existentlocal, tot inclòs

125,74 1,000 125,74

Treballs de connexió de la nova xraxa de sanejament interior a baixant
existent al soterrani aparcament. Inlou tot tipus de treball, material i
accesoris per a la seva execució, així com la gestió amb els diferents
propietaris i ocupants de les diverses plantes. (P - 76)

TOTAL Titol 3 01.09.01 3.378,53

Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE

Capítol 09 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA APARELLS SANITARIS

1 EEJHMHAT u Módul hidrónic alta temperatura sistema VRF pótencia térmica 16
kW poténcia so 57 dba

8.426,09 1,000 8.426,09

Módul hidrònic d'alta temperatura per sistema VRF amb una potència
térmica de 16 kW i potència sonora de 57 DB(A). Canonades de
liquid/gas de 3/8´´ I 5/8´´. Connexions hidràuliques de 1´´1/4. Mesures
de 802*600*623 i pes de 136 Kg. Inclou sistema de control. Es
considera totalment instal·lat i en perfecte estat de funcionament.
Inclou tot tipus d'accessori necessari, Ajudes d'obra de paleteria i
material complementari. Mesura la unitat instal3lada provada i en
funcionament. Marca HITACHI, model RWHT-5.0VNF1E o equivalent
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(P - 92)
2 EJAPAS03 u Bescanviador acumulador ASSCPW 300 + SC16 ACS 300 l. 1.800,46 1,000 1.800,46

Bescanviador acumulador d'aigua calenta sanitària de capacitat
d'emmagatzematge 300 litres fabricat en acer amb revestiment interior
de resines del tipus POLYWARM. Aïllament amb poliuretà rigid de 50
mm. de gruix, amb un coeficient de conductivitat tèrmica 0.038 W/MK.
Acabament exterior amb funda sky de 0.28 mm. Ànode de protecció
datodica del tipus electrònic Corex, pressa de buidatge total i funda
flexible. Preses per a termostat i termómetre classificació de
resistencia al foc M1 . homologació CE conforme a les normatives que
li son d'aplicació. Pressió maxima de servei de 8 bars. Temperatura
maxima d'acumulació de 90ºC. Diàmetre de 650 mm, Alçada de:
1.499 mm. disposarà de serpentí de coure de 1.53 M² de superficieE.
Es considera totalment instal·lat i en perfecte estat de funcionament.
Marca SUICALSA model ASSCPW 300 + SC16 o equivalent. (P - 236)

3 ENRGUP23 u Circuladora model Comfort UP 20-14 BX PM de GRUNDFOS o
equivalent.

318,87 1,000 318,87

Circuladora per aigua calenta sanitaria, de rotor encapsulat
temperatura de liquid +2 °C A + 95 °C màxima pressió de treball 10
bars, grau de protecció IP44, classe F', aïllament H, tensió 1*230 V.,
potencia 25 W. Marca GRUNDFOS, model COMFORT UP 20-14 BX
PM, REF: 97916772, o equivalent (P - 249)

4 EF52C3B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

12,73 90,000 1.145,70

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. (P - 119)

5 EFQAT942 m Aïllament tèrmic coquilla polietile Armstrong Tubolit DG 9-42 o
equivalent

4,79 82,000 392,78

Aïllament tèrmic amb coquilla d'escuma de polietile, d'alta qualitat, de
9 mm de gruix per a canonades de DN 42 mm, coeficient de
conductivitat térmica a 10 ØC de 0.038 W/MK., incloent la preparació
de superficie i segellat total. Marca Armstrong Tubolit DG- 9-42 o
equivalent.. (P - 145)

6 EFQAS342 m Aïllament térmic barrera tall vapor 30 mm. Armstrong Armaflex
SH-30-42 o equivalent

16,67 8,000 133,36

Aïllament térmic i barrera tallvapor d'escuma elàstomerica de 30 mm.
de gruix per a cononades de DN 42 mm., incloent la preparació de
superficies i el segellat total. Marca Armstrong - Armaflex SH-30-42 o
equivalent. (P - 137)

7 EF52B3B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=35mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

12,55 24,000 301,20

Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

(P - 118)
8 EFQAT935 m Aïllament termic coquilla Armstrong Tubolit DG 9-35 o equivalent 4,60 12,000 55,20

Aïllament térmic amb coquilla d'escuma de polietile d'alta qualitat de 9
mm. de gruix, per a canonades de DN 35 mm. coeficient de
conductivitat térmica a 10 ØC de 0.038 W/MK., incloent la preparació
de superficies i el segellat total. Marca Armstrong -TubolitT DG 9-35 o
equivalent. (P - 144)

9 EFQAS835 m Aïllament térmic tallvapor g=24 mm. Marca Armstrong Armaflex
SH-24-35 o equivalent..

11,45 12,000 137,40

Aïllament térmic i barrera tallvapor d'escuma elastomerica de 24 mm.
de gruix, per a canonades de DN 35 mm. incloent la preparació de
superficies i el segellat total. Inclou l'aïllament de tots els accessoris de
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la instal·lació hidraulica (valvules, col·lectors, antiretorns, etc.), així
com dues capes d'esmalt armafinish, Marca Armstrong Armaflex
SH-24-35 o equivalent. (P - 141)

10 EF52A3B1 m Tub Cu R250 (semidur),DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

7,84 132,000 1.034,88

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 117)

11 EFQAT928 m Aïllament térmic coquilla e=9 mm. Marca Armstrong Tubolit
DG-9-28 o equivalent..

4,29 65,000 278,85

Aïllament térmic amb coquilla d'escuma de polietile d'alta qualitat de 9
mm. d'espesor, per a canonades de DN 28 mm., incloent la preparació
de superficies i el segellat total. Marca Armstrong -TubolitT DG 9-28 o
equivalent.

. (P - 143)
12 EFQAS828 m Aïllament tèrmic+barrera tallvapor

escum.elastom.D=28mm,g=24m SH-24-28 Armstrong Armaflex o
equivale

10,52 67,000 704,84

Aïllament tèrmic i barrera de tallvapor d'escuma elastomerica de 24
mm de gruix, per a canonades de DN 28 mm., incloent la preparació
de superficies i el segellat total. Inclou l'aïllament de tots els accesoris
de la instal·lació hidraulica (valvules, col·lectors, antiretorns, etc.), així
com dues capes d'esmalt Armafinisch. Marca Armstrong Armaflex SH
24-28 o equivalent. (P - 140)

13 EF5293B1 m Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.baixà,col.superf..

6,62 130,000 860,60

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat baixà i col·locat superficialment. (P - 116)

14 EFQAS822 m Aïllament
tèrmic+barrera.tallvapor.escum.elastom.DN=2mm,g=24m
SH-24-22 Armstrong Armaflex o equival.

8,06 72,000 580,32

Aïllament térmic i barrera tallvapor d'escuma elastomerica de 24 mm.
de gruix, per a canonades de DN 22 mm. incloent la preparació de
superficies i el segellat total. Marca Armstrong Armaflex SH-24-22 o
equivalent. (P - 139)

15 EFQAT922 m Aïllament tèrm coquilla
escum.poliet.D=22mm,g=9mm,coef.cond.10 ØC,0.0038 /MK,
Tubolit DG_9-22 o equi

4,18 58,000 242,44

Aïllament tèrmic amb coquilla d'escuma de polietile d'alta qualitat per a
canonades que transport de fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, coeficient de
conductivitat termica a 10 ØC de 0.038 W/MK, incloent preparacióde
superficies i el segellat total. Marca Armstrong Tubolit DG 9-22 o
equivalent. (P - 142)

16 EF5283B7 m Tub Cu R250 (semidur),DN=18mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.encast.

7,78 130,000 1.011,40

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat encastat. (P - 115)

17 EFQAS818 m Aïllam.tèrm.+barrera
tallvapor.escum.elastom.,fluids,D=18mm,g=24mm,Armstrong.Arm
aflex.SH24-18 o equi

7,74 70,000 541,80

Aïllament tèrmic i barrera tallvapor d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 24 mm de gruix, incloent la preparació de superficies i el
segellat total. Marca Armstrong Armaflex SH-24-18 o equivalent. (P -
138)
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18 EN818400 u Vàlvula retenció
disc,DN=40mm,PN=16bar,200°C,bronze,munt.Marca Gestra o
equivalent.

107,21 1,000 107,21

Vàlvula de retenció de disc de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, amb cos de bronze, disc i ressort d'acer inoxidable, incloent
brides. Marca Gestra o equivalent (P - 247)

19 EN811687 u Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´,PN=16bar,llautó/llautó,seient
elàstic,superf.

10,88 1,000 10,88

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada superficialment
(P - 246)

20 EN318420 u Vàlvula bola pas tot.,llautó,DN=40mm.,PN=16bar,superf.. Marca
Crane D191 o equivalent

17,99 6,000 107,94

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 40 mm., de 16 bar de PN, per unio
roscada, amb cos de llauto estampat, esfera de llauto durocromada,
seients i retents de teflo ptfe, incloent enllaços a ambdos costats i
accessoris. Marca Crane D191 o equivalent. (P - 245)

21 EN317420 u Vàlvula bola manual ,dues peces pas total, de llautó, DN-32,
PN25bar. Marca Craane D191 o equivalent

15,58 4,000 62,32

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 32, de 16 bar de PN, per unió roscada,
amb cos de llauto estampat, esfera de llauto durocromada, seients i
retens de teflo ptfe, incloent enllaços en ambdos costats i accessoris.
Marca Crane Serie D-191 o equivalent. (P - 244)

22 EN316420 u Vàlvula bola pas tot.,llautó,DN=25mm.,PN=16bar,superf.. Marca
Crane D191 o equivalent

10,12 28,000 283,36

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 25, de 16 bar de PN, per unió roscada,
amb cos de llauto estampat, esfera de llauto durocromada, seients i
retens de teflo ptfe, incloent enllaços en ambdos costats i accessoris.
Marca Crane Serie D-191 o equivalent.

(P - 243)
23 EJ14BA1P u Inodor porcell.,vert.,cist.,blanc,preu alt,col.sob./pavim 191,06 10,000 1.910,60

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 214)

24 EJ14TIRC u Placa turca porcel·lana esmaltada, de sortida vertical, color blanc,
preu alt

59,98 2,000 119,96

Placa turca de porcel·lana esmaltada, de sortida vertical, de color
blanc, preu alt, col3locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evaquació. (P - 215)

25 EJ24TURC u Fluxor p/placa turca.,munt.superf.,llautó cromat,preu alt,1´´ 123,07 2,000 246,14
Fluxor per a placa turca, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada d'1´´ (P - 223)

26 EJ16B212 u Urinari porcell.,+sifó incorp.,blanc,preu alt,col.mural 160,10 3,000 480,30
Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu alt, col·locat amb fixacions murals (P -
216)

27 EJ268121 u Fluxor urinari,manual,munt.superf.,llautó cromat,preu alt,1/2´´ 128,09 3,000 384,27
Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat
superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 224)

28 EJ1Z3B12 U Tapatubs,munt.urinari mur.,porcell. vitrif.,blanc,preu alt 3,69 3,000 11,07
Tapa tubs d'alimentació, muntat a urinari mural de porcellana
vitrificada color blanc, preu alt (P - 218)
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29 EJ13B71B u Lavabo p/encastar porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu
alt,encast.taulell

122,00 7,000 854,00

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53
a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell (P - 212)

30 EJ13B71P u Lavabo peu porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.sob/peu 153,00 7,000 1.071,00
Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat sobre peu (P
- 213)

31 EJ23U010 u Aixeta barrej.antirob. p/lavab.,munt.s/temp.,pols.antir.encast.,preu 90,87 14,000 1.272,18
Aixeta mescladora/barrejadora antirrobatori, temporitzada amb
polsador antirrobatori per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, per aigua calenta i freda, encastada, preu alt,
amb dues entrades de maniguets (P - 222)

32 EJ1AB21N u Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu alt,col.sob/pav. 72,96 2,000 145,92
Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 217)

33 EJ1ZBB02 u Reixa acer.inox./protecció,goma.munt.aboc.porcell. vitrif.,preu
sup.

50,28 2,000 100,56

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de porcellana vitrificada, preu superior

(P - 219)
34 EJ2A8125 u Fluxor aboca.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2´´ 121,67 2,000 243,34

Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´

(P - 225)
35 EJ22112X u Aixeta,barrej.antir.temp.munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu

alt,2x1/2´´-1/2´´
92,98 4,000 371,92

Aixeta mescladora/barrejadora, antirrobatori temporitzada mural,
muntada superficialment, per a dutxa, de llautó cromat, preu alt, amb
dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 220)

36 EJ22E720 u Ruixador fix,asper.fixa,fix.braç dutxa,alum.anodit.,preu alt 8,74 4,000 34,96
Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat,
preu alt (P - 221)

37 EEMSSL25 u Eixugamans.aire.injectat.aut.antivand.ced.foto.elect. 818,53 8,000 6.548,24
Eixugamans per aire injectat, automàtic antivandalic amb posta en
marxa mitjançant cèdula fotoeléctrica i parada al retirar les mans.
Temps d'assecat 6-8 segons amb control de seguretat per cas de
funcionament continu. Construït amb xassis d'alumini cabdal de
descarrega de 1760 m3/h, nivell de pressió sonora 70 DBA.
Alimentació monofasica 230 V i fusible de protecció tèrmica. Mides de
617x300x195 mm. (alçadaxampladaxfondària). Totalment instal·lat i
donant les prestacions de projecte. Marca Nofer model V-JET
TRIBALDE o equivalent. (P - 104)

38 EJ46U010 u Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec. 71,85 3,000 215,55
Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
234)

39 EJ46U020 u Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer
inox.,col.fix.mec.

269,58 3,000 808,74

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 235)

40 EJ42U010 u Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer
inox.,col.fix.mecàniques

65,99 9,000 593,91

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
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seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 232)
41 EJ43U005 u Dispens.paper rotlle

p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniques
140,79 10,000 1.407,90

Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290
x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 233)

42 EQ8AU010 u Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material
vitrificat,1800W,Q=3.6m3/min.,instal·lat

160,93 8,000 1.287,44

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i
temperatura 61°C, instal·lat (P - 268)

43 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta 32,72 9,850 322,29
Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 70)

TOTAL Titol 3 01.09.02 36.968,19

Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE

Capítol 09 INSTAL·LACIONS

Titol 3 03 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

1 XPAU00A4 u Tramitació.Cia.Elèct.nova.contract. Incl.gest.empressa.subminist. 1.200,00 1,000 1.200,00
Tramitació amb companyia elèctruica distribuidora/subministradora
nova contractació del nou subministra. Inclou la gestió front l'empresa
subministradora/distribuidora. Redacció del projecte per a la
legalització de baixa tensió, visats i taxes de l'Entitat d'Inspecció i
Control. Es considera partida complerta fins a la connexió de
companyia del subministrament definitiu. (P - 0)

2 EG116D62 u C.G.P.Polièst+Fibra,250A,UNESA 7,BUC, IP-43,
IK09,MUNT.SUPERF. o equivalent

168,26 1,000 168,26

Caixa general de protecció de poliéster reforçat amb fibra de vidre de
250 A, segons esquema UNESA NÚMERO 7 o equivalent,
seccionable en carrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica amb
fusibles, neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment. (P - 146)

3 EG1PUA16 u CPM TMF10, 80-160A (55-111
kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID,col.superf.

499,36 1,000 499,36

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 151)

4 EG1PUD16 u Protecció diferencial TMF10, 80-160 A (55-111
kW),PRFV,col.adossat CPM

287,42 1,000 287,42

Protecció diferencial TMF10, 80-160 A (55-111 kW),PRFV,col.adossat
CPM (P - 152)

5 EG51UE02 u Equip comptatge trifàsic digital multifució,160A=<In<=315A,+trafo
200/5

684,45 1,000 684,45

Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en
activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat
200/5, col·locat en CPM (P - 195)
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6 EG1AU001 u Armari quad.distr.met.port.8fil.36moduls.munt.superf. 634,47 2,000 1.268,94
Amari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres
de trenta sis moduls i muntat superficialment. (P - 149)

7 EG1AU005 u Armari p/quadres comm.+prot.lín. p/aparells
capçalera,250móduls,mes,muntat

600,26 1,000 600,26

Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia
per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat i
muntat. (P - 150)

8 EG41H7PN u Interruptor auto.magnet.,caixa
emmot.160A/80A,4P-3R,30kA,munt.sup.

282,05 1,000 282,05

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A
d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 186)

9 EG4242JH u Interruptor
dif.cl.A,superinm.gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

341,28 7,000 2.388,96

Interruptor diferencial de la classe A, superinmunitzat, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

(P - 188)
10 EG42429H u Interruptor

dif.cl.AC,gam.terciar.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf
.DIN

58,72 20,000 1.174,40

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 187)

11 EG415GKJ u Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA
corbaC,(4P),tall=15000A,4mòd.DIN munt.perf.DIN

112,01 1,000 112,01

IInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60347-2 de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 185)

12 EG415GKH U Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA
corbaC,(4P),tall=15000A,6mòd.DIN,munt.perf.DIN

92,63 1,000 92,63

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 184)

13 EG415GKF u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA
corbaC,(4P),tall=15000A/15kA,6mòd.DIN,munt.perf.DIN

85,74 1,000 85,74

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 183)

14 EG415DJD u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA
corbaC,(4P),tall=15000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN

87,96 4,000 351,84

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DINN (P
- 177)

15 EG415GKC u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA
corbaC,(4P),tall=15000A/15kA,6mòd.DIN munt.perf.DIN

83,16 2,000 166,32

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons
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UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

(P - 182)
16 EG415GAD u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA

corbaC,(2P),tall=15000A/15kA,3mòd.DIN munt.perf.DIN
39,20 1,000 39,20

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 181)

17 EG415GAB u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(2P),tall=15000A/15kA,3mòd.DIN munt.perf.DIN

37,97 32,000 1.215,04

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 180)

18 EG415GA9 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,(2P),tall=15000A/15kA,3mòd.DIN muntat.perf.DIN

37,39 4,000 149,56

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 179)

19 EG47494E u Inter.càrreg.modular,63A,400V,(4P),sense indic.llum. 56,09 3,000 168,27
Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) fixat a
pressió
(P - 189)

20 EG415F97 u Interruptor auto.magnet.,I=6A,PIA
corbaC,(2P),tall=10000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

26,96 4,000 107,84

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 KA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

(P - 178)
21 EG4RU005 u Contactor,40A.230V/230V CT.Ref. 15390 Merlin Guerin o

equivalent.instl.
38,69 5,000 193,45

Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V. i comandament de
230 V. amb indicador de maniobres d'aturada automatica. Marxa i
marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT Ref. 15390
de Merlin Guerin o equivalent, isntal·lat. (P - 193)

22 EG48B44C u Protectorp/sobret.perm.,terapol.(3P+N),,4 mòd.DIN,col. 102,99 1,000 102,99
Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (P - 192)

23 EG48A444 u Protector
p/sobret.transit.,terapol.(3P+N),I<=40kA,4mòd.DIN,muntat carril
DIN

189,27 1,000 189,27

Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat sobre carril DIN (P - 191)

24 EG48A442 u Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),20kA,,4 mòd.DIN,col. 134,78 3,000 404,34
Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat (P - 190)

25 EG51UD0X u Equip comptatge trifàsic BT inst.climat.quad.elect.carril DIN 234,47 1,000 234,47
Equip de comptatge trifàsic per a subministre BT d'instal·lació de
climatització per instal·lar en quadre eléctric a carriñl DIN. Totyalment
instal·lat.
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(P - 194)
26 EG22K711 m Tub flexible corrugat

polipropilé,DN=20mm,2J,750N,2000V,encastat
0,76 620,000 471,20

Tub flexible corrugat de polipropilé, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'2 J,
resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

(P - 158)
27 EG22H811 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió

fums,2J,320N,2000V,encastat
1,10 712,000 783,20

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 157)

28 EG22K915 m Tub flexible polipropilè,DN=32mm,2J,750N,2000V,cel.ras 0,99 202,000 199,98
Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'2 J,
resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre cel ras.

(P - 159)
29 EG21271J m Tub rígid

PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

1,79 55,000 98,45

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 153)

30 EG21281J m Tub rígid
PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

2,05 112,000 229,60

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 154)

31 EG21291J m Tub rígid
PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf

2,38 10,000 23,80

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 155)

32 EG212A1J m Tub rígid PVC
s/halògens,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.super

2,72 10,000 27,20

Tub rígid de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 156)

33 EG2DF3H2 m Safata reixa acer galv.calent,30mmx300mm,col.susp/param.horitz 19,01 46,000 874,46
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i
amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport (P - 163)

34 EG2DF3D2 m Safata reixa acer galv.calent,30mmx100mm,col.susp/param.horitz. 10,07 145,000 1.460,15
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i
amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport
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(P - 162)
35 EG3124B4 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x70/35mm2,col.tub 11,17 50,000 558,50

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 3 x 70/35 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 170)

36 EG312196 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.can/saf. 5,25 50,000 262,50
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

(P - 167)
37 EG312676 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x16mm2,col.can.saf. 12,24 155,000 1.897,20

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. (P - 173)

38 EG312656 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x6mm2,col.can./saf. 5,17 5,000 25,85
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. (P - 172)

39 EG312646 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x4mm2,col.can.saf. 3,85 50,000 192,50
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata.

(P - 171)
40 EG312334 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 3x25mm2,col.tub 1,63 1.250,000 2.037,50

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub o
safata. (P - 169)

41 EG312324 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x70mm2,col.tub 1,12 260,000 291,20
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 15 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
168)

42 EG32B134 m Cable 450/750 V H07Z-K (AS+), 1x2,5mm2,col.tub 0,78 5.445,000 4.247,10
Cable amb conductor de coure de 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07Z-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
175)

43 EG32B124 m Cable H07Z-K (AS), 1x1,5mm2,col.tub 0,65 1.140,000 741,00
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
174)

44 EG380902 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. 4,59 300,000 1.377,00
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 176)

45 EGDZ1102 u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf. 18,81 1,000 18,81
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 200)
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46 EGDZ001N u Xarxa.equipotencial.ones.humides.4 mm2.+T, segons REBT 28,43 10,000 284,30
Xarxa equipotencial de zones humides reslitzada amb conductor de 4
mm2. inclou connexió a terra de totes les canalitzacions metal·liques
existents i de tots els elements conductors que siguin accessibles
segons REBT. (P - 199)

47 EG151512 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf. 7,90 44,000 347,60
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 147)

48 EG151D12 u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40,superf. 12,92 23,000 297,16
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció normal/IP-40, muntada superficialment. (P - 148)

49 EG6211E3 u Interruptor/commutador,(2P),16A/250V,a/tecla. Marca Jung.mod.
LS990

17,83 20,000 356,60

Interruptor/commutador, de tipus universal, bipolar (2P), 16 A/250 V,
amb tecla, encastat. Marca Jung model LS990 o equivalent.

(P - 196)
50 EG63B153 u Presa corrent(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,munt.superfencast. 9,74 244,000 2.376,56

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment a canal o taula o
encastada a paret. (P - 198)

51 EHTKMOVI u Ind.proxim.crep.reduct.flux.encas.360º.230V/50-60MZ,IP20,79m2,L
uxomatPD2N-M-1C-LED o equiv.

127,77 52,000 6.644,04

Interruptor de proximitat i crepuscular, per a instal·lar encastat en
sostre, angle de detecció 360º. regulables i combinables amb master i
esclau, tensió 230V/50-60 MZ, grau de protecció IP-20, cobertura de
79 m² a 2,5 m. d'alçada totalment instal·lat i comprobat. Marca
Luxomat PD2N-M-1C-LED o equivaalent

(P - 211)
52 EG62DIME u Reg.Touch.led.sist.0-10V.tip.Dimmer.encast.Luzteco PE3881TW o

equiv.
100,16 22,000 2.203,52

Regulador touch panel de lluminària led amb sistema 0-10V del tipus
dimmer encastat a paret. Es considera totalment instal·lat, connectat i
regulat. Marca Luzteco model PE388TW o equivalent. (P - 197)

TOTAL Titol 3 01.09.03 40.494,05

Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE

Capítol 09 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

1 EH0ZPA42 u Lluminaria/panl.led.600*600 42 W 4000
K.diamt.0-10V,UGR<19.sup.Marc.Luzteco LU-PLNW6060-UGR o
equiv.

120,61 120,000 14.473,20

Lluminària panell led de 600*600 mm de 42 W de potència diamable
0-10V, UGR<19, per a instal·lació de superficie amb una vida útil de
50.000 hores amb led qualitat professional, xassís d'alumini de gran
dissipació tèrmica i difusor opal microprisma amb driver extern
temperatura de color de 4.000º K, 4000 lúmens, PFC>0.90 i IR>80. es
considera totalment instal3lada i en perfecte estat de funcionament.
Marca Luzteco model LU-PLNW6060-UGR(4000K) o equivalent. (P -
206)

2 EH0OIL1U u Llumenera led tira 36W
0-10V.1502mm.long.termoesmalt.blanc.4000°K.CRI>80.Luzteco
SRL4932-036 o eq

133,11 63,000 8.385,93

Llumenera les per a tira continua encastada a sostre de 36 W de
potència regulable 0-10V i 1502 mm. de longitud, fabricada en alumini,
termoesmaltada en color blanc, amb connexions elèctriques de clema i
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component òptic difusor de policarbonat. Connexió a 230 V. i
temperatura de color 4000 °K, CRI>80. Es considera totalment
instal·lada pel seu correcte funcionament. Marca Luzteco SRL
4932-036 o equivalent. (P - 203)

3 EH0ZSTRI m Llum.lin.led,14,4W,4000ºK,13x13mm.,alum.12V-IP22.Marca
Luzteco o equivalent.

63,43 29,000 1.839,47

Lmenera lineal led de qualitat professional, de 14,4 w/m, temperatura
de color 4000 ºK, amb perfil d'alumini de 19x19 mm. de secció. amb
difusor opal, transformador 12V-IP22 d'alta qualitat amb connexions
cargolades i amb 3 anys de garantia de tots els components. Es
considera totalment instal3lat i en perfecte estat de funcionament.
Marca Luzteco o equivalent. (P - 207)

4 EH0O855L u Llumenera led 50 W IP65, cos 1 peça policarb. 4500 lum. 4000ºK 175,17 11,000 1.926,87
Lumenera led 50 W estanca IP65, amb cos d'una sola peca de
policarbonat, reflector blanc, difusor d'altes prestacions de
policarbonat opal, 4.500 lúmens i 4000 ºK, totalment instal·lada i
inclosos tpts els elements i accessoris. (P - 201)

5 EH0ZF201 u Downlight encast.led 10W 652 lúmens, 3000ºK, feix 15º, 0-10
V.Luzteco mod. F1201-10W-15º o equivalen

67,07 20,000 1.341,40

Dowligth led encastat en cel ras de 10 W de potència amb led Cree
cob de 652 lúmens i 3000ºK, AC 230V, amb feix de llum de 15º
d'obertura i regulació 0-10V. Totalment instal3lada, inclos tot tipus de
materials i accessoris. Marca Luzteco model F1201-10W-15º o
equivalent. (P - 205)

6 EH0ODLJW u Downlight encast.led orient.,10W, 15º, 4000ºK, alum.blanc.
Luzteco LU-DLJW10B

79,23 2,000 158,46

Downligth de led, orientable per encastar, de 10 W de potència, 230V
amb angle de 15º i temperatura de color de 4000ºK. fabricat en alumini
i termoesmaltat en color blanc, amb dissipador de calor i kmuntat
esncastat en sostre. Totalment acabat incloent elements de subjecció i
accessoris de muntatge per a instal·lació encastada. Marca Luzteco
model LU-DLJW10B o equivalent. (P - 202)

7 EH0ZEME1 u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,250lúmens,auton<
1h, ,forma circ. diam. 33mm, Luzteco MSU

77,67 50,000 3.883,50

Llumera led d'emergencia, per encastar en cel ras, amb optica U (per
espais oberts) i/o optica R per a passadis, de forma circular de
diàmetre 33 mm., autonoma d'1 hora i 250 lumens. Es considera
totalment instal·lada per a un correcte funcionament. Marca Luzteco
model MSU/250/1/E/SEM (P - 204)

8 EH6DLENS u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,2000lúmens,auton<
1h, Legrand 661608 o equivalent

31,74 10,000 317,40

Llumenera d'emergencia led de superficie fixada a parament i
d'autonomia d'1 hora i 2000 lúmens. Es considera totalment
instal3lada per un correcte funcionament. Marca Legrand 661608. (P -
210)

9 EH413126 m Carril enllum.3 circ.,rectang.,alumini extruit,16A,p/munt.susp.,col. 60,96 6,000 365,76
Carril electrificat trifàsic de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de
230 V de tensió nominal de 16 A d'intensitat nominal per circuit, muntat
encastat, inclosa la part proporcional d'accessoris d'interconnexió,
alimentació, derivació i acabat. (P - 208)

10 EH431311 u Projector led max.30W, feix 10º-45º,4000ºK,IP20. Marca Luzteco o
equivalent

85,07 6,000 510,42

Projector led de com a màxim 30 W, i feix de llum modificable entre
10º i 45º. Temperatura de color de 4000ºK, per carril electrificat
completament orientable, amb grau de protecció IP20, muntat en carril
elèctrificat no encastat. Marca Luzteco o equivalent. (P - 209)

TOTAL Titol 3 01.09.04 33.202,41
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Capítol 09 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

1 XPAU00A3 u Redacció.projecte.legalització.inst.climatització 1.200,00 1,000 1.200,00
Redacció del projecte de legalització de tèrmiques i ventilació, visats i
taxes de l'Entitat d'Inspecció i Control. Es considera partida complerta
fins a l'obtenció de lacta favorable i la seva inscripció al registre
d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya
(RITSIC).

(P - 0)
2 EEDHRA25 u UE VRF,inverter,3 tubs,a/recup.calor,77,5kW/67kW,R410A, mòd.

HITACHI SET FREE SIGMA ALTA EFICIENCIA
30.044,78 1,000 30.044,78

Unitat exterior VRF, alta eficiencia, inverter, trifasica, amb bomba de
calor a 3 tubs, de 77.5 kW de potència calorífica i de 67 kW de
poténcia frigorífica, amb refrigerant R410A. Dimensions de
2.458X784X1725 mm. i pes de 564 Kg. connectada a unitats interiors
remotes de condicionament d'aire de volum de refrigerant variable. Es
considera totalment instal·lada, incloent tot tipus d'accessoris i
elements necessaris pel seu correcte funcionament. Inclou línies
frigorifiques de liquid i gas aïllades, així com línies elèctriques de
comandament i desguas. També inclou aïllament acústic de la unitat i
elements antivibratoris, així com treballs de moviment en horitzontal i
vertical de l'equip amb grua i material complementari. Es considera
partida complerta amb unitat instal·lada, provada i en funcionament.
Marca HITACHI model SET FREE SIGMA alta eficiencia
RAS-24FSXNPE o equivalent. (P - 85)

3 EEJHCH12 u Caixa recuperació 12 sortides 85Kw.,260x783x352, 35Kg. HITACHI
CH-BOX CHAP12MSSX o equivalent

8.210,41 1,000 8.210,41

Caixa per recuperació de calor múltiple amb 12 sortides i capacitat
total de 85 Kw.de dimensions 260x783x352 i pes de 36 Kg. Es
considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament,
incloent tot tipus d'accessoris necessari , ajudes d'obra de paleteria i
material complementari. Mesura la unitat instal·lada, provada i en
funcionament. Marca HITACHI, model CH-BOX multiple referencia
CH-AP12MSSX o equivalent. (P - 88)

4 EEJHCH08 u Caixa recuperació 8 sortides, 260x543x352, 25 Kg., HITACHI
CHAP08MSSX o equivalent

5.772,04 1,000 5.772,04

Caixa per recuperació de calor múltiple amb 8 sortides i capacitat total
de 85 Kw. de dimensions 260x543x352, de pes 25 Kg. Es considera
totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot
tipus d'accesoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material
complementari. Mesura la unitat instal·lada, provada i en
funcionamernt. Marca HITACHI model CH-BOX múltiple referència
CH-AP08MSSX o equivalent. (P - 87)

5 EEJHCH04 u Caixa recuperació 4 sortides, 44,8Kw., 260x303x352, 14 Kg.,
HITACHI CH-BAOX CHAP04MSSX o equivalent

2.975,29 2,000 5.950,58

Caixa per a recuperació de calor múltiple amb 4 sortides i capacitat
total de 44,8 Kw., dimensions 260x303x352, pes de 14 Kg. Es
considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament,
incloent tot tipus d'accessoris necessari, ajudes d'obra de paleteria i
material complementari. Mesura la unitat instal·lada, provada i en
funcionament. Marca HITACHI model CH-BOX múltiple referència
CH-AP04MSSX. o equivalent. (P - 86)

6 EEJHRP09 u Ut.int.cond.sost.2,2Kw.,29/31/33DB(A),378/432/480m3/h,50PA,702x
600x275,HITACHI RPI-0.8FSN5E+PC-ARFPE

1.039,96 7,000 7.279,72

Unitat interior de conductes de sostre horitzontal, gama baixa silueta,
potència nominal de refrigeració de 2.2 Kw. i potència nominal de
calefacció de 2.5 Kw., nivell de prerssió acústica de 29/31/33 DB(A),
cabdal d'aire de 378/432/480 m3/h., pressió disponible de 50 PA.,
dimensions de 702x600X275 mm. i pes de 26 Kg.., cable d'alimentació
de 3X2,50 mm2 i diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades.
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Inclou comandament encastat a parets, considerant totalment
instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material
complementari. Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat
de funcionament, incloent tot tipus d'accesori necessari, ajudes d'obra
de paleteria i material complementari. Es considera unitat instal·lada,
provada i en funcionament.Marca HITACHI model RPI-0.8FSN5E +
PC-ARFPE o equivalent. (P - 93)

7 EEJHRP25 u Ut.ext.cond.horit.7,1Kw.,ref.,8,5Kw.calef.,28/30DB(A),780/960/1140
m3/h,,30/125PA,, HITACHI RPI-2.5FS

1.354,75 2,000 2.709,50

Unitat interior de conductes de sostre horitzontal , gama mitja pressió,
potència nominal de refrigeració de 7,1 Kw. i potència nominal de
calefacció de 8.5 Kw., nivell de pressió acústica de pressió acústica de
28/30 DB(A), cabdal d'aire de 780/960/1140 m3/h., pressió disponible
de 30/125 PA. Dimensions de 1084x600x275 mm. i pes de 36 Kg.,
cable d'alimentació de 3X2,50 mm2 i diàmetre de tubs (LIQ./GAS)
D'3/8 - 5/8 polzades. Inclou comandament encastat a paret. Es
considera totalment instal·lat i en perfecte estat de funcionament,
incloent tot tipus d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i
material complementari . Es considera unitat instal·lada, provada i en
funcionament. Marca HITACHI model RPI-2.5FSN5E o equivalent. (P -
94)

8 EEJHRP30 u Ut.ext.cond.sost.hort.8Kw.ref.9Kw.29/31DB(A),960/110/1320m3/h.3
0/125PA,36Kg.,HITACHI RPI-3.0FSN5E o

1.434,27 2,000 2.868,54

Unitat interior de conducte de sostre horitzontal, gama mitja pressió,
potència nominal de refrigeració de 8 Kw. i potència nominal de
calefacció de 9 Kw., nivell de pressió acústica de 29/31 DB(A), cabdal
d'aire de 960/1140/1320 m3/h., pressió disponible de 30/125 PA.,
dimensions de 1084x600x275 mm. i pes de 36 Kg. cable d'alimentació
de 3X2,50 mm2 i diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'3/8 - 5/8 polzades,
incloent comandament encastat a paret. Es considera totalment
instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material
complementari. Es considera unitat instal·lada, provada i en
funcionament. Marca HITACHI model RPI-3.0FSN5E o equivalent. (P -
95)

9 EEJHIM04 u Ut.int.cassette,4vies,600x600,1,1Kw.ref.,1,3Kw.calef.,19/20/23/26
DB(A),360/410/468/510 m3/h.,25Kg.

1.424,81 6,000 8.548,86

Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma
set free, potència nominal de refrigeració de 1,1 Kw i poténcia nòminal
de calefacció de 1,3 Kw., nivell de pressió acústica de 19/20/23/26
DB(A),, cabdal d'aire de 360/410/468/510 m3/h., dimensions de
570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació de 3x2,50 mm2
i diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. incloent
comandament PC-ART. Es considera totalment instal·lada i en
perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus d'accessoris
necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari.
Mesura la unitat instal·lada, provada i en funcionament. Marca
HITACHI model system free  RCIM-0.4FSN4E o equivalent. (P - 89)

10 EEJHIM08 u Ut.int.cassette,4vies,600x600,2,2Kw.ref.,2,5Kw.calef., HITACHI
RCIM-0.8FSN4E o equivalen

1.459,44 10,000 14.594,40

Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma
set free, potència nominal de refrigeració de 2,2 Kw i poténcia nòminal
de calefacció de 2,5 Kw., nivell de pressió acústica de 24,5/29/33/36
DB(A),, cabdal d'aire de 360/480/570/600 m3/h., dimensions de
570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació de 3x2,50 mm2
i diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. incloent
comandament PC-ART. Es considera totalment instal·lada i en
perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus d'accessoris
necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari.
Mesura la unitat instal·lada, provada i en funcionament. Marca
HITACHI model system free  RCIM-0.8FSN4E o equivalent. (P - 90)

EUR



DEPENDENCIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 29/10/18 Pàg.: 24

11 EEJHIM10 u Ut.int.cassette,4vies,600x600,2,8Kw.ref.,3,2Kw.calef., HITACHI
RCIM-1FSN4E o equivalent.

1.480,77 4,000 5.923,08

Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma
set free, potència nominal de refrigeració de 2,8 Kw i poténcia nòminal
de calefacció de 3,2 Kw., nivell de pressió acústica de 24,5/30/34/38
DB(A),, cabdal d'aire de 360/510/600/720 m3/h., dimensions de
570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació de 3x2,50 mm2
i diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. incloent
comandament PC-ART. Es considera totalment instal·lada i en
perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus d'accessoris
necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari.
Mesura la unitat instal·lada, provada i en funcionament. Marca
HITACHI model system free  RCIM-1FSN4E o equivalent. (P - 91)

12 EEJHMHAT u Módul hidrónic alta temperatura sistema VRF pótencia térmica 16
kW poténcia so 57 dba

8.426,09 0,000 0,00

Módul hidrònic d'alta temperatura per sistema VRF amb una potència
térmica de 16 kW i potència sonora de 57 DB(A). Canonades de
liquid/gas de 3/8´´ I 5/8´´. Connexions hidràuliques de 1´´1/4. Mesures
de 802*600*623 i pes de 136 Kg. Inclou sistema de control. Es
considera totalment instal·lat i en perfecte estat de funcionament.
Inclou tot tipus d'accessori necessari, Ajudes d'obra de paleteria i
material complementari. Mesura la unitat instal3lada provada i en
funcionament. Marca HITACHI, model RWHT-5.0VNF1E o equivalent
(P - 92)

13 EEV3HA32 u Controlador.tàctil, 10,2´´  HITACHI model PSC-A32MN o equivalent. 2.087,81 1,000 2.087,81
Control central amb pantalla tàctil de 10,2´´ amb interface d'usuari
gràfic intuitiu de fàcil control per a una gestió màxima de 160 unitats
interiors. Es considera totalment instal3lat, programat i en perfecte
estat de funcionament. Marca HITACHI model PSC-A32MN o
equivalent. (P - 108)

14 EG2P4003 m Safata reixa,400X35-4,5mm.,acer.carb.PEMSA REJIBAND 300-35
60221400 o equivalent.

16,25 30,000 487,50

Safata de reixeta de dimensions 400x35 mm, fabricada amb barilla de
diámetre 4.5 mm electrosoldades d'acer al carboni segons UNEIX
10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120), amb vora de seguretat,
certificat d'assaigs de resistència/estabilitat al foc EF90, segons
DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO
segons UNEIX- EN-ISO- 2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb
la directiva europea ROHS 2002/95/CE. Inclou part proporcional de
suports i altres accessoris necessaris. Es considera totalment
instal·lada i en perfecte estat de funcionament.Marca PEMSA, model
REJIBAND 300x35, REF. 60221400 o equivalent.

(P - 166)
15 EG2P3003 m Safata reixa,300X35-4,5mm.,acer.carb.PEMSA REJIBAND 300-35

60221300 o equivalent.
13,63 55,000 749,65

Safata de reixeta de dimensions 300x35 mm, fabricada amb barilla de
diámetre 4.5 mm electrosoldades d'acer al carboni segons UNEIX
10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120), amb vora de seguretat,
certificat d'assaigs de resistència/estabilitat al foc EF90, segons
DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO
segons UNEIX- EN-ISO- 2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb
la directiva europea ROHS 2002/95/CE. Inclou part proporcional de
suports i altres accessoris necessaris. Es considera totalment
instal·lada i en perfecte estat de funcionament.Marca PEMSA, model
REJIBAND 300x35, REF. 60221300 o equivalent. (P - 165)

16 EG2P1503 m Safata reixa,150X35-4,5mm.,acer.carb.PEMSA REJIBAND
60221150 o equivalent.

12,80 20,000 256,00

Safata de reixeta de dimensions 150x35 mm, fabricada amb barilla de
diámetre 4.5 mm electrosoldades d'acer al carboni segons UNEIX
10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120), amb vora de seguretat,
certificat d'assaigs de resistència/estabilitat al foc EF90, segons
DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO
segons UNEIX- EN-ISO- 2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb
la directiva europea ROHS 2002/95/CE. Inclou part proporcional de
suports i altres accessoris necessaris. Es considera totalment
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instal·lada i en perfecte estat de funcionament.Marca PEMSA, model
REJIBAND 150x35, REF. 60221150 o equivalent. (P - 164)

17 EF5A42B0 m Tub Cu R250 (semidur) DN=1/4´´,g=0,76mm.soldat capil.amb
soldadura aliatge plata col.superf

3,30 169,000 557,70

Tub de coure R250 (semidur) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
0,76 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura amb aliatge de plata i col·locat superficialment. (P - 120)

18 EFQ3F2M2 m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fanticond.D=6,5mm,g=19.0mm,RF.M1.superf.mitjà

4,23 169,000 714,87

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades d'acer o coure per a tub de diàmetre exterior 6,5 mm, de
19,0 mm de gruix promig i classificació M1 de reacció al foc, amb un
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. (P - 131)

19 EF5A42B1 m Tub Cu R250 (semidur),DN= 3/8'',g=0,76mm,UNE-EN 1057,soldat
plata.capil.,col.superf.

3,37 119,000 401,03

Tub de coure R250 (semidur) de 3/8'' de diàmetre nominal, d'0,76 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat amb
soldadura amb aliatge de plata i col·locat superficialment. (P - 121)

20 EFQ3F3M2 m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,anticond.,D=10mm,g=19mm,Class.M1,grau
mig.col.sup.

4,41 119,000 524,79

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades d'acer o coure per a tub de diàmetre exterior de 10 mm, de
19 mm de gruix de promig i classificació M1 de reacció al foc, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

(P - 132)
21 EF5A52B1 m Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb

soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dific
5,53 204,000 1.128,12

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 122)

22 EFQ3F5M2 m Aïllament tèrmic
escum.elastom.anticond.,D=15mm,g=19mm,M1reacc.foc.superf.mi
tjà

5,34 204,000 1.089,36

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades d'acer o coure per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19
mm de gruix de promig i classificació M1 de reacció al foc, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment. (P - 133)

23 EF5A62B1 m Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb
soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dific

4,88 120,000 585,60

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 123)

24 EFQ3F6M2 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,anticond.,D=18mm,M1
RF,superf.mitjà

5,52 120,000 662,40

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades d'acer o coure per a tub de diàmetre exterior 18 mm i
classificació M1 de reacció al foc, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment. (P - 134)

25 EF5A73B2 m Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb
soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dific

14,18 36,000 510,48

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment sota canal per a fluids i subjecta amb el sistema de
grapes de la canal. (P - 125)
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26 EFQ3687L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=22mm,g=mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000

5,77 36,000 207,72

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 130)

27 EF5A64B1 m Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8´´,g=1,0mm.soldat capil.amb
soldadura aliatge plata col.sup.

5,44 23,000 125,12

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura amb aliatge de plata i col·locat superficialment. (P - 124)

28 EFQ3F8M2 m Aïllament tèrmic
escum.elastom.,anticond.fluids.D=23mm,g=19mm,M1
reac.foc.superf.mitjà

6,11 23,000 140,53

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades d'acer o coure, per a tub de diàmetre exterior 23 mm, de
19 mm de gruix, amb classificació M1 de reacció al foc, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà. (P - 135)

29 EF5AA6B1 m Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8,g=11mmpersoldat capil.amb
soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dific

8,02 38,000 304,76

Tub de coure R250 (semidur) 1'' 1/8 de diàmetre nominal i de gruix 11
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura amb alitage de plata i col·locat superficialment (P - 126)

30 EFQ3F9M1 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,anticond.,D=28mm,g=21mm,M1
reac.foc.dif.baix.superf.

5,82 38,000 221,16

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades d'acer o coure per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 21
mm de gruix, i classificació M1 de reacció al foc amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment. (P - 136)

31 EF5AB4B2 m Tub Cu R250 (semidur)
DN=1´´3/8´´,=1,25mm.soldar.cap.sold.fort.grau.mig

16,22 25,000 405,50

Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldar per capilaritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dicultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal. (P - 127)

32 EFQ33ABM m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000superf.alt.

6,81 25,000 170,25

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt. (P - 129)

33 EEZMH322 u Junta.deriv.3tubs HTACHI E-322XN3 o equivalent 438,54 2,000 877,08
Junta de derivació de 3 tubs de la línea frigorífica de les unitats
interiors, instal·lat i comprovat. Marca HITACHI E-322XN3 o equivalent
(P - 112)

34 EEZMH202 u Derivador.lin.frigor.HITACHI E-202XN3 o equivalent 331,20 1,000 331,20
Derivador de la línea frigorifica de les unitats interiors, instal·lat i
comprovat. Marca HITACHI E-202XN3 o equivalent
(P - 111)

35 EEZMH102 u Junta deriv. 2 tubs HITACHI E-102SN4 o equivalent. 161,80 5,000 809,00
Junta de derivació de 2 tubs de la línia frigorífica de les unitats
interiors, instal3lat i comprovat. Marca HITACHI E-102SN4 o
equivalent. (P - 110)

36 EEZG410A kg Càrrega gas R-410A 186,68 25,000 4.667,00
Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-410A. Inclou taxes i
impostos (P - 109)
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37 EE51NETO m2 Panell rig.llan.vidr. CLIMAVER A2 NETO o equivalent 25,78 155,000 3.995,90
Panell rígid de llana mineral de llana de vidre d'alta densiat, revestit
per la cara exterior amb una llamina d'alumini reforçada amb paper
Kraft i malla de vidre que actua com a barrera de vapor, i per la seva
cara interior amb un teixit net de vidre reforçat de color negre de gran
resistència mecànica, de 25 mm. d'espessor complint la norma UNE
EN 14303, amb conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W / (M*K),
classe de reacció al foc A2-S1, D0 i cosi de designació MW-EN
14303-T5-MV1. Inclou tot tipus de material i accesori tals com juntes
encintades amb cinta autpadhesiva butílica, passamurs en xapa
metàl·lica galvanitzada de 0.8 mm. de gruix, incloent transformacions,
embocadures i la totalitat de peces i complements per un correcte
muntatge i un perfecte funcionament de la instal·lació. Marca ISOVER
model CLIMAVER A2 NETO o equivalent. (P - 82)

38 EEKNDS3M u Difusor circ.alum.lac.blanc. MADEL DSO-MOD-T15 / 315 o
equivalent

103,91 24,000 2.493,84

Difusor circular d'alumini (per sostres de 60*60) de diàmetre 315 mm,
amb disc central extraible lacat de color blanc per un cabdal d'aire de
960 m3/h. amb un nivell sonor inferior a 30 DB(A). Incloent tot tipus
d'accessoris per un corecte muntatge i funcionament. Marca MADEL
model DSO-MOD-T15 / 315 o equivalent. (P - 99)

39 EEKNLM10 u Reixa lin.ang.deflex.0º. MADEL LMT MINI 1000x100. o equivalent. 40,95 16,000 655,20
Reixa lineal de paret amb angle de deflexió de 0°. fabricada en alumini
extruit, amb junta de segellat per la part posterior del marc. Es
considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament.
Marca MADEL model LMT MINI 1000x100 o equivalent. (P - 100)

TOTAL Titol 3 01.09.05 118.261,48

Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE

Capítol 09 INSTAL·LACIONS

Titol 3 06 INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

1 EEJUG14R u Ut.tract.aire Marca SWEGON GOLD 14 RX o equivalent 16.889,78 1,000 16.889,78
Unitat de tractament d'aire per ubicació a l'interior, amb cabdal d'aire
nominal de 5.000 m³/h. per cabdal variable en funció de sonda de CO2
i pressió constant Sistema de recuperació rotatiu., Eficiència de
recuperació de calor sensible superior al 80%. Sistema de ventiladors
de baix consum enérgetic, alt grau de rendiment, amb ventiladors
d'acoblament directe sense carcassa, Motor i variador de freqüencia
integrats, pèrdues de càrrega externes disponibles, recorregut d'aire
exterior d'impulsió de 150 PA. Recorregut aire d'extracció de
descarrega de 150 PA. connexions flexibles per a l'embocadura dels
conductes d'aire, filtres G4 + F7. Quadre de connexió elèctrica estanc
per a intemperie, sistema de control integrat en el quadre, unitat de
control i visualització.. Accés a distancia mitjançant connexió internet i
navegador web per a consultar tots els valors analògics i digitals de
l'equip. Registre dels historials dels valors analògics i digitals,
modificació a distancia dels valors de consigna i dels relotges
setmanals de funcionament. Interface amb modem analògic per a la
transmissió de dades per a la vigilancia i el control de l'equip, incloent
sondes, juntes, peces de connexió, claus i la resta de material
necessari pel seu funcionament. Dimensions de 2.080x1.400x1.727
mm. (llargxamplexalt). pes total 649 kg.. Es considera equip totalment
instal3lat, connectat i en perfecte estat de funcionament, incloent posta
en marxa per personal format i acreditat/autoritzat pel fabricant. Marca
SWEGON model UTA GOLD 14 RX intempèrie o equivalent. (P - 96)

2 EE51APTA m2 Placa.llan.min.vid. CLIMAVER APTA 40 o equivalent 22,83 89,000 2.031,87
Placa de llana mineral constituida per un panell de llana de vidre d'alta
densitat, revestit amb alumini (alumini vist+kraft+mala de reforç+vel de
vidre) per a l'exterior i amb un teixit negre d'alta resistenciá mecènica
per a l'interior (teixit neto), de 40 mm. de gruix donant compliment a la
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norma UNE EN 14303. amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a
0,039 W / (MOK), classe de reàcció al foc B-S1,D0. Valor de coeficient
d'absorció acústica 0,85 per a un gruix de 40 mm. (I 0,90 per un gruix
de 50 mm.). Classe d'estanqueïtat D i amb marques guia MTR
exteriors. Juntes encintades amb cinta autoadhesiva butílica,
passamurs en xapa metàl·lica galvanitzada de 0.8 mm.. de gruix,
incloent transformacions, embocadures i la totalitat de peces i
complements per un correcte muntatge i un perfecte funcionament de
la instal·lació segons criteri de la direcció facultativa, inclós els no
especificats en la present partida. Marca ISOVER CLIMAVER APTA
40 o equivalent. (P - 81)

3 EE52Q24A m2 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat,munt./suport 23,39 89,000 2.081,71
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb
suports (P - 84)

4 EE52Q23A m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,class.resist.foc E600/120,+unió marc
cargolat,segell.massilla resist.altes

23,58 291,000 6.861,78

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0,8 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb
unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes
temperatures, muntat adossat amb suports (P - 83)

5 EE42Q912 m Conducte helicoïdal circ. de planxa
ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf..

18,88 4,000 75,52

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment (P - 80)

6 EE42Q812 m Conducte helicoïdal circ. de planxa
ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf.

9,43 136,000 1.282,48

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment (P - 79)

7 EE42Q612 m Conducte helicoïdal circ. de planxa
ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.

8,84 10,000 88,40

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment (P - 78)

8 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circ. de planxa
ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.

8,69 104,000 903,76

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment (P - 77)

9 EEMSTD80 u Extractor acust,tub. 800m3/h. 10mm.c.a. Marca S&P MIXVENT
TD-800/200 silent o equivalent

291,73 1,000 291,73

Extractor acustic tubular helicocentrifug per intercalar rn conducte,
amb un cabdal de 800 m3/h. per una perdua de carrega de 10 mm.c.a.
i un nivell sonor de 28 DB (A), amb una velocitat màxima de 2.170
R.P.M. construit amb una carcassa exterior de planxa d'acer protegida
amb poliprópilé. Tensió d'alimentació monofasica 220 V i fusible de
protecció térmica, totalment instal·lat i donan les prestacions de
projecte. Marca S&P model MIXVENT TD-800/200 silent o equivalent.
(P - 106)

10 EEMSTD50 u Extractor acust,tub. 500m3/h. 5mm.c.a. Marca S&P MIXVENT
TD-500/160 silent o equivalent

216,45 1,000 216,45

Extractor acustic tubular helicocentrifug per intercalar rn conducte,
amb un cabdal de 500 m3/h. per una perdua de carrega de 5 mm.c.a. i
un nivell sonor de 22 DB (A), amb una velocitat màxima de 2.500
R.P.M. construit amb una carcassa exterior de planxa d'acer protegida
amb poliprópilé. Tensió d'alimentació monofasica 220 V i fusible de
protecció térmica, totalment instal·lat i donan les prestacions de
projecte. Marca S&P model MIXVENT TD-500/160 silent o equivalent
(P - 105)
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11 EEKNSC12 u Comp.mot.reg.cabal circ.acer.galv,servom. Marca MADEL
SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D125 o equivalent.

125,38 15,000 1.880,70

Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular,
de diàmetre 125 mm., estanca al pas de l'aire, fabricada en acer
galvanitzat i equipada amb servomotor. Es considera totalment
instal3lada i connectada pel seu perfecte funcionament. Marca MADEL
model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D125 o equivalent

(P - 101)
12 EEKNSC20 u Comp.mot.reg.cabal circ.acer.galv,servom. Marca MADEL

SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D200 o equivalent.
128,83 13,000 1.674,79

Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular,
de diàmetre 200 mm., estanca al pas de l'aire, fabricada en acer
galvanitzat i equipada amb servomotor. Es considera totalment
instal3lada i connectada pel seu perfecte funcionament. Marca MADEL
model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D200 o equivalent (P - 102)

13 EEKNSC25 u Comp.mot.reg.cabal circ.acer.galv,servom. Marca MADEL
SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D250 o equivalent.

130,28 1,000 130,28

Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular,
de diàmetre 250 mm., estanca al pas de l'aire, fabricada en acer
galvanitzat i equipada amb servomotor. Es considera totalment
instal3lada i connectada pel seu perfecte funcionament. Marca MADEL
model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D250 o equivalent (P - 103)

14 EEKNDS3M u Difusor circ.alum.lac.blanc. MADEL DSO-MOD-T15 / 315 o
equivalent

103,91 11,000 1.143,01

Difusor circular d'alumini (per sostres de 60*60) de diàmetre 315 mm,
amb disc central extraible lacat de color blanc per un cabdal d'aire de
960 m3/h. amb un nivell sonor inferior a 30 DB(A). Incloent tot tipus
d'accessoris per un corecte muntatge i funcionament. Marca MADEL
model DSO-MOD-T15 / 315 o equivalent. (P - 99)

15 EEKNLM10 u Reixa lin.ang.deflex.0º. MADEL LMT MINI 1000x100. o equivalent. 40,95 5,000 204,75
Reixa lineal de paret amb angle de deflexió de 0°. fabricada en alumini
extruit, amb junta de segellat per la part posterior del marc. Es
considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament.
Marca MADEL model LMT MINI 1000x100 o equivalent. (P - 100)

16 EEUH02A0 u Detect. CO2, p/sist.renov.aire+comp.comunicació
a/sist.,24V,encastat

197,39 21,000 4.145,19

Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire amb component de
comunicació al sistema, 24 V de tensió d'alimentació, col·locat
encastat. (P - 107)

17 EEKNBW12 u Boca asp.acer.galv.lac.blanc. 125mm.200m3/h. Marca MADEL
BWC 125. o equivalent

15,45 8,000 123,60

Boca d'aspiració circular d'acer galvanitzat, lacada en color blanc, per
connextar a conducte d'extracció de 125 mm. de diametre per un
cabdal màxim de 220 m3/h. inclòs accesori per adaptació. Marca
MADEL model BWC 125 o equivalent.. (P - 97)

18 EEKNBW16 u Boca asp.acer.galv.lac.blanc. 160mm.280m3/h. Marca MADEL
BWC 160. o equivalent

15,66 7,000 109,62

Boca d'aspiració circular d'acer galvanitzat, lacada en color blanc, per
connextar a conducte d'extracció de 160 mm. de diametre per un
cabdal màxim de 280 m3/h. inclòs accesori per adaptació. Marca
MADEL model BWC 160 o equivalent. (P - 98)

TOTAL Titol 3 01.09.06 40.135,42
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Titol 3 08 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
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1 EG2DF3H2 m Safata reixa acer galv.calent,30mmx300mm,col.susp/param.horitz 19,01 93,000 1.767,93
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i
amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport (P - 163)

2 EG2DF3D2 m Safata reixa acer galv.calent,30mmx100mm,col.susp/param.horitz. 10,07 115,000 1.158,05
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i
amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

(P - 162)
3 EP7ZSAFA u Caixa FO 19´´, 12 fibres, 4 4ntrades,safata 70,21 1,000 70,21

Caixa de fibra òptica en format 19´´, per a 12 fibres òptiques per a
fixació en armaris de comunicacions, amb 4 entrades posteriors per
facilitar l'accès dels cables i dues guies laterals extraibles. La safata
inclou prensaestopers per fixar les fibres i accessoris per ordenar i
recollir les fibres en el seu interior. Inclou safata porta fusions. Es
considera totalment instal·lada (P - 263)

4 EP43FO12 m Cable FO 12 fibr. (light buffered) OM 50/125 mm..isnt. tub.can. 0,93 60,000 55,80
Cable òptic de distribució amb armadura, de 12 fibres ajustades (tight
buffered), OM4 50/125 mm. totalment instal·lat i connectat. Col·locat
sota tub o canal. (P - 253)

5 EP43JUMP m Jumper cab. FO OM4 MULTIMODO (MMF) duplex 50μM/125μM
LC-SC, 2 m. longitud.

13,32 4,000 53,28

Jumper de cable de fibra òptica OM4 MULTIMODO (MMF) duplex
50μM/125μM LC-SC DE 2m de longitud.  (P - 254)

6 EP434670 m Cable transm.dade,4 parells,CAT.7 S/FTP de 4 parells trenats Cu,
lliure halògenurs

1,28 8.610,000 11.020,80

Cable transmissió de dades, 4 parells,CAT.7 S/FTP de 4 parells
trenats de coure apantallats igual a igual i amb pantalla global.
Coberta lliure d'halògens LSZH. (P - 252)

7 EP7Z113C u Armari metàl.rack 19´´, 47ut.al.S/FTP FO 2200x1000x800, porta.
TECHNOSTEEL o equivalent.

1.062,56 1,000 1.062,56

Armari metàl·lic rack de 19´´ i 47 unitats d'alçària per allotjar els
panells de connexions de coure S/FTP i de fibra òptica.
2200x1000x800 amb porta i perfils laterals. Marca TECHNOSTEEL o
equivalent. (P - 262)

8 EP7Z113B u Panell 24 connectors RJ45 categoria 6A S/FTP integrats, xassis,
munt.paret.

152,53 6,000 915,18

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6A S/FTP integrats, inclou
xassis per a muntatge en paret. (P - 261)

9 EP43C431F u Panell guiacables de 1 unitat amb tapa 1H color negre. 45,14 2,000 90,28
Panell guiacables de 1 unitat amb tapa 1H color negre. (P - 257)

10 EP43C431C u Módul ventiladors, armari rack comunicacions, 3 ventiladors
axials, cabdal aire 400m3/h.

194,39 1,000 194,39

Módul de ventiladors per armari rack de comunicacions amb 3
ventiladors axials i un cabdal d'aire de 400 m3/h. (P - 255)

11 EP43C431E u Base múltiple amb 8 endolls i un interruptor amb cable de 19 '' i
fixació mitjançant cargols.

36,27 2,000 72,54

Base múltiple amb 8 endolls i un interruptor amb cable de 19 '' i fixació
mitjançant cargols. (P - 256)

12 EP73U011 u Presa de veu/dades RJ45 CAT. 6A AMP 23,52 123,000 2.892,96
Presa de veu/dades composta per un mecanisme tipus RJ45 CAT. 6A
AMP amb placa i elements d'adaptació a conjunt portamecanismes,
amb connexió per desplaçament s'aïllant (IDC) i complint la designació
T568 A/B de la norma internacional ANSI/EIA/TIA-568, inclòs servei de
connectorització, senyalització de circuits, accessoris i connectors.
Inclou certificació dels punts de veu/dades. Completament instal·lada.
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(P - 259)
13 EG2DB3K1 m Safata xapa llisa acer galv.calent.,30mmX400mm,col.s/sup.horit. 31,82 27,000 859,14

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçaria 30
mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport. (P - 161)

14 EG2DB3F1 m Safata xapa llisa+coberta acer
galv.calent,30mmx200mm,col.susp/param.horitz.

18,35 97,000 1.779,95

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30
mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport (P - 160)

15 EP7EW10X u Punt inalámbric 2,4GHZ,IEE802.11B/G,
ant.omnid.,5DBI,WEP,WPA,WPA2) Marca CISCO AIRONET 1602I
STANDAL

374,35 3,000 1.123,05

Punt d'accès inalambrica a 2,4 GHZ, compatible amb norma IEEE
802.11 N/B/G, amb antena omnidireccional de 5 DBI de guany, amb
protocols de seguretat WEP,WPA I WPA2, amb alimentació i POE
segons norma IEE 802.3 AF, per a us interior, instal3lat
superficialment i connectat. Marca CISCO AIRONET 1602I
STANDALONE o equivalent. (P - 260)

16 EPA1U230 u Càmera DOMO IP, circ.tanc.TV (CTTV), col.1/3'', 750 lin.,
x12,0,02lux

536,97 7,000 3.758,79

Càmera DOMO IP, per a circuit tancat de TV (CTTV), color de 1/3'',
resolució 750 línies, zoom óptic X22 i zoom electrónic x 12, sensibilitat
de 0,02 lux, 360º de gir continu, alimentació a 24 V AC, receptor de
telemetria multiprotocol, per a us exterior, amb bombolla transparent o
fumada i amb suport muntat penjat. Inclou cablejat. (P - 264)

17 EPAAU100 u Equip control
CTTV,Joyistick,pant.LCD,teclat,<=255U,alimentació,sobretaula

671,34 1,000 671,34

Equip per a control de càmeres DOMO, multiplexons, gravadors i
matrius de video de CTTV, amb Joyistick, pantalla LCD i teclat, pel
control i gestió de 255 eelements, com a màxim, amb font
d'alimentació i de sobretaula, instal·lat. Inclou cablejat. (P - 265)

18 EPACU100 u Gravador MPEG4,6 canals, 2TB,200imps,telemetria,TCP/IP,USB 786,80 1,000 786,80
Gravador digital MPEG4, de 6 canals amb 2 TB de capacitat a 200
imatges per segons, programació de qualitat i quantitat d'imatges per
segon per a cada canal, control de telemetria per càmeres mòbils,
transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per iexplorer o
programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de
superficie, instal.lat (P - 266)

19 EPACU310 u Multiplexor duplex 6E,telemetria, 230VA C, superf. 1.454,97 1,000 1.454,97
Multiplexor duplex amb 6 entrades, control de telemetria per a
càmeres mòbils, alimentació 230 VA C, per a muntatge de superficie,
instal·lat. (P - 267)

20 EP35U040 u Altaveu sup.+caix.+difus. 8'',regul.vol.+pl.front.transf.imped. 44,83 2,000 89,66
Altaveu de superfície amb caixa i difusor incorporat de 8'' amb
regulador de volum, i placa frontal decorativa, Inclós el transformador
adaptador d'impedàncies. (P - 251)

21 EP49U010 m Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor 2x1,5mm2,LSZH,col·locat
tub

0,61 20,000 12,20

Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament
plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (P - 258)

22 EP35BIOM u Lector biomètric per a control de porta, connectat a la xarxa local. 199,02 6,000 1.194,12
Lector biomètric per a control de porta, connectat a la xarxa local. Es
considera partida complerta, amb tot tipus d'accessori i element
necessari pel us correcte funcionament. Marca VIRDI o equivalent. (P
- 250)

TOTAL Titol 3 01.09.08 31.084,00
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Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE

Capítol 09 INSTAL·LACIONS

Titol 3 09 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

1 XPAU00A6 u Partida complerta connexionament a xarxa incendis edifici 490,00 1,000 490,00
Partida complerta per connexionament i escomessa d'aigua per a
protecció contra incendis a la instal3lació de l'edifici. Inclou tramitació
amb companyia subministradora i comunitat de propietaris i usuaris.
Es considera partida complerta i totalment executada. (P - 0)

2 EF21M911 m Tub acer galv.s/sold.(S),2´´, sèrie M S/UNE-EN 10255,
roscat,dific.baix,col.superf.

23,36 71,000 1.658,56

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50
mm), série M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment. (P - 114)

3 EF218211 m Tub acer galv.s/sold.(S),1´´1/2´´,DIN EN ISO 2440 ST-35 ,
roscat,dific.baix,col.superf.pint.color re

15,30 35,000 535,50

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
1´´ 1/2´´ de mida de rosca, segons norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Inclou
pintat (color reglamentari) del tub i accessoris. (P - 113)

4 EM23BIE1 u BIE-25 Marca EACI model ENOX 2 LS, referencia EACINOX-2LS o
equivalent.

915,35 3,000 2.746,05

Boca d'incendi equipada BIE 25 AMB de configuració vertical. amb
armar encastat a mur i registre per accés a llança, manómetre i
desmultiplicador. Connexió de devanadera a mòdul independent.
Departament per allotjament d'extintor, dimensions del cofre
918x230x190 mm (alçadaxamplexfons). Dimensions del frontal
extraible 962x274 mm (alçadaxample). Cofre encastat en acer
galvanitzat i marc exterior d'acer inoxidable AISI304. Porta d'acer
inoxidable AISI 304. rodet fix EACISYSTEM amb alimentació axial.
Davantera en termoplàstic copolímer segons ISO 4892-2. Llança
trriplex de triple efecte. Rosca femella 1´´. Sistema GUIMAN per a
orientació i lliscament de manega. Mànega de 20 m semirrigida Ø 25
mm. EN-694. Pipeta - colze per a substitució rapida de mànega.
Vàlvula de bola 1´´ en llauto cromat Cromat. Desmultiplicador per a
accionament de valvula amb arrossegament metàl·lic. Manometrè
escala 0 - 16 kg/cm². rosca 1/4´´. Valvula de tall en llauto cromat per a
manómetre. Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat de
funcionament. Marca EACI model ENOX 2 LS, referencia
EACINOX-2LS o equivalent. (P - 238)

5 EM31261J u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió
incorpo.,pintat,sup.paret

41,08 8,000 328,64

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 239)

6 EM31351J u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret 117,84 3,000 353,52
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 240)

7 EMSB31L1 u Rètol senyalització
instal.protec.contraincendis,quadrat,210x210mm2,panell
PVC,g=0,7mm, UNE 23035-4

4,76 6,000 28,56

Rètol senyalització instal·lació de protecció contraincendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm. de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical. (P - 241)

8 EMSBCDL1 u Retol seny. sortida 320x160mm2,panell
PVC,gruix=0,7mm,fotoluminiscent (B),col.adherit

4,83 19,000 91,77

Rètol senyalització recorregut d'evacuació i sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm. de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit
aobre parament vertical. (P - 242)

EUR



DEPENDENCIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 29/10/18 Pàg.: 33

TOTAL Titol 3 01.09.09 6.232,60

Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE

Capítol 09 INSTAL·LACIONS

Titol 3 10 INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

1 EL2DE4C2 u Asc.s/reduct.,1m/s,trans.mig,8pers./3parad.,qual.mitj.,embarc.simp
.,C 1+1 inox./C 1+1 inox.,CBS

23.356,87 1,000 23.356,87

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció
sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8 persones (càrrega màxima
de 640 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat
mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes
automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1
fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons
REAL DECRETO 203/2016 (P - 237)

TOTAL Titol 3 01.09.10 23.356,87

Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE

Capítol 10 AJUDES DEL RAM DE PALETA

1 EY01132A u Ajudes de paleteria al ram de instal·lacions 1.120,02 1,000 1.120,02
Ajudes de paleteria al ram de instal·lacions (P - 269)

2 EY02131A u Ajudes de paleteria muntadors 563,32 1,000 563,32
Ajudes de paleteria muntadors (P - 270)

TOTAL Capítol 01.10 1.683,34

Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE

Capítol 11 CONTROL DE QUALITAT

1 J6V11252 u Prova estanquitat façana lleugera 181,45 3,000 544,35
Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN
13051 (P - 289)

2 J841CJ06 u Determ.resistència xoc,2plaq.guix laminat 127,30 2,000 254,60
Determinació de la resistència al xoc dur d'una mostra de dues
plaques de guix laminat, segons la norma UNE-EN 520 (P - 290)

3 J9V1GC0D u Resist.llisc/rellisc.(in situ),pavim.polits+s/polir 474,72 5,000 2.373,60
Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633 (P - 291)

4 JAV11151 u Prova estanquitat finestra+porta 483,43 1,000 483,43
Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 292)

5 JEV59704 u Jornada execució proves finals servei instal.climatització 600,00 1,000 600,00
Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 293)
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6 JGV19101 u Jornada execució proves finals servei instal.elèctrica baixa tensió 600,00 1,000 600,00
Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P
- 294)

7 JHV19101 u Jornada execució proves finals servei instal.enllumenat 750,00 1,000 750,00
Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 295)

8 JJV19302 u Jornada execució proves finals servei instal.aparells consum
aigua sanitària i griferia

600,00 1,000 600,00

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE
(P - 296)

9 JMV19802 u Jornada execució proves finals servei instal.contra incendis 600,00 1,000 600,00
Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE
(P - 297)

10 JPV79E06 u Jornada execució proves finals servei instal.transmissió veu i
dades

600,00 1,000 600,00

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (P - 298)

TOTAL Capítol 01.11 7.405,98

Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLE

Capítol 12 SEGURETAT I SALUT

1 H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla
90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2mtub+peus form.,desmunt.

1,75 60,000 105,00

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 283)

2 H6AZ59A1 u Porta planxa acer galv.ampl.=6m,h=2m +bast.tub,p/tanca
mòbil,desmunt.

261,76 1,000 261,76

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 285)

3 H6AZ54A1 u Porta planxa acer galv.ampl.=1m,h=2m +bast.tub,p/tanca
mòbil,desmunt.

65,84 1,000 65,84

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 284)

4 HBBA1511 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt. 15,51 2,000 31,02
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 286)

5 H1521431 m Barana prot.p/esca.,h=1m,travesser fusta,fix.suports muntant
metàl·lic+mordas.p/sostre,desmunt.inclò

4,03 3,350 13,50

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 (P - 282)

6 HQU1B130 mes Llog.mòd.pref.sanitaris 2,4x2,6m 54,55 4,000 218,20
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 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 mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
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col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 287)
7 HQU1D150 mes Llog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m 51,82 4,000 207,28

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors 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 mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 288)

8 H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g 5,67 8,000 45,36
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 272)

9 H1425450 u Ulleres panor.herm.picap.,muntura PVC,visor tela met. 3,47 8,000 27,76
Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer,
amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de
tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 (P - 273)

10 H1431101 u Protector auditiu tap escuma 0,24 8,000 1,92
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 274)

11 H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. 0,65 8,000 5,20
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 275)

12 H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell 1,57 8,000 12,56
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 (P - 276)

13 H1461110 u Parella botes aigua,PVC,canya alta+sola antilliscant 6,35 4,000 25,40
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P -
277)

14 H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola
antillisc.antiest.,plantill./punte.met.

25,89 4,000 103,56

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 278)

15 H1485140 u Armilla de treb.,polièst./mat.aïllant 12,90 8,000 103,20
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 281)

16 H1482320 u Camisa treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc 6,28 4,000 25,12
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 279)

17 H1483344 u Pantalons treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó
(65%-35%),groc,trama 240,butxa.int.+tires reflec

10,70 4,000 42,80

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 280)

TOTAL Capítol 01.12 1.295,48
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NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.09.01  INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 3.378,53
Titol 3 01.09.02  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA APARELLS SANITARIS 36.968,19
Titol 3 01.09.03  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES 40.494,05
Titol 3 01.09.04  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 33.202,41
Titol 3 01.09.05  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 118.261,48
Titol 3 01.09.06  INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 40.135,42
Titol 3 01.09.08  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 31.084,00
Titol 3 01.09.09  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 6.232,60
Titol 3 01.09.10  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 23.356,87
Capítol 01.09  INSTAL·LACIONS 333.113,55
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

333.113,55
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS, DESMUNTATGES, EXTRACCIONS I GESTIÓ DE 734,51
Capítol 01.02  COBERTA 259,79
Capítol 01.03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 93.553,65
Capítol 01.04  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 447,33
Capítol 01.05  REVESTIMENTS 36.365,81
Capítol 01.06  PAVIMENTS 53.071,82
Capítol 01.07  FUSTERIA, VIDRIERIA I MANYERIA 8.552,95
Capítol 01.08  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 19.030,12
Capítol 01.09  INSTAL·LACIONS 333.113,55
Capítol 01.10  AJUDES DEL RAM DE PALETA 1.683,34
Capítol 01.11  CONTROL DE QUALITAT 7.405,98
Capítol 01.12  SEGURETAT I SALUT 1.295,48
Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARE 555.514,33
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

555.514,33
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost DEPENDENIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS 555.514,33

555.514,33

euros
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P-1 E2135344 u Enderroc puntual de placa alveolar de forjat prefabricat en obertura de passos de
instal·lacions de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

190,25 €

(CENT NORANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-2 E21D1112 m2 Enderroc de solera de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

3,96 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 E2315513 u Apuntalament i estrebada de sostres, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 20% en formació forat sortides conductes climatització/ventilacio.

41,36 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 E2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb
dúmper per a transports

37,52 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 E51Z1H0Q m Formació de doble filada amb maó calat de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb
morter de ciment 1:6 com a base, d'arrencada de les mampares i panells de guix laminat, en
gruix cambre paviment flotant.

3,62 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 E535AAL6 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà amb prestacions al
foc millorades, amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard,
diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes
(ext/int) 0,6/0,4 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts,
amb un pendent de 7 a 30%, en coberta caixo conductes de climatització/ventilació.

16,42 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-8 E5Z15A2C u Refet de la formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat en
perimetre sortida consuctes de climatització.

53,60 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-9 E5Z2FZKA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada
sobre envanets de sostremort

11,12 €

(ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-10 E5ZDS24B m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat, en tota alçada de la paret i incloent aïllament termic per evitar
condensacions interiors en caixo sortida conductes de ventilació/climatització.

15,93 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 E618561K 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 en caixo sortida conductes de
climatització/ventilació

18,67 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-12 E618566K m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment,
de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

21,06 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-13 E652634Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, en perllongació dels tancaments per sobre
el cel ras i com aïllament acustic.

36,94 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 E652714Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

30,13 €

(TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-15 E652814Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

30,12 €

(TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-16 E652E44Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 148 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 25 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència ac`stica i tèrmica >= 1,081 m2.K/W ADEQUAT AL DETALL DEL
PLANOL B09B DE PROJECTE

53,83 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 E66AA300 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 100 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les 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

261,06 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-18 E66AB050 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 120 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

208,11 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-19 E66AB090 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

270,80 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-20 E66E0432 m2 Repas interior i exterior del actual tancanment del local, format per perfileria d'alumini lacat i
vidre, am comprovació del seu segellat i la totalitat dels elements que el composen,
comprovant la seva estanqueïtat i correcte estat de muntage i funcionament.

10,89 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 E66E0501 m2 Suministre i instal·lació de mampara divisòria P600s, d'Arlex design Ref.: V6+6275 o
equivalent, basada en un perfil d'extrusió d'alumini rectangular fixat al terra i al sostre
mitjançant tacs d'expansió. El perfil engloba en el seu interior un sistema d'ancoratge que
garanteix el bloqueig a pressió del vidre contra les gomes de insonorització i es remata amb
una tapeta lateral ancorada amb un sistema de clip.
La mampara permet una regulació en altura de 30 mm. (± 15 mm.), per compensar
eventuals desnivells positius o negatius en altura.
Dues gomes interiors asseguren el màxim de prestacions acústiques entre el vidre i el perfil.
El mateix sistema d'ancoratge, que utilitza un perfil en extrusió d'alumini de secció 45x39
mm., s'utilitza per els terminals de paret, amb l'objectiu d'obtenir un marc perimetral

129,93 €
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homogeni permeten una regulació de 15 mm. (± 7,5 mm.). Alternativament, es pot utilitzar un
terminal telescòpi de secció 50x50 mm. que permet una regulació major de 40 mm. (± 20
mm.)
Els panells de vidre poden tenir un gruix de 6+6 mm., tant trempat com laminat. La utilització
de perfils en policarbonat transparent col·locats verticalment, entre vidre i vidre, assegura
una continuïtat estructural, aïllament acústic i màxima transparència de la mampara.
L'aïllament acústic es garantitza també amb dues gomes cilíndriques aplicades al llarg de tot
el perímetre de la mampara..
La mampara ofereix portes batents cegues o de vidre (amb o sense marc perimetral) i portes
corredisses cegues o de vidre amb el sistema de guia integrat en el propi perfil superior.
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 E66E0502 m2 Suministre i instal·lació de mampara divisòria de mòduls fabricats amb estructura metàl·lica
amb perfils d'acer laminat en fred i revestits amb neoprè per les dues cares, model P450,
d'Arlex design Ref.: P58275 o equivalent, per un perfecte aïllament acústic. L'estructura
permet regular-se en altura mitjançant anivelladors tensors en els extrems de cada muntant.
Els panells de 19 mm. de gruix s'ajusten a l'estructura amb clips que permeten els accessos
a l'interior de la mampara amb gran facilitat (permeten així el pas de qualsevol tipus
d'instal·lació tant en vertical com en horitzontal). L'espessor total de la mampara és de 115
mm., i pot ser completament cega, de vidre o mixta, gràcies a les cremalleres cada 32 mm.
que ens donen l'opció de modular el vidre a qualsevol altura. Finestres amb marcs d'alumini i
doble vidre laminat 3 + 3, totalment independents i practicables, restant espai lliure entre
vidres de 90 mm. per a la col·locació de venecianes.

310,15 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-23 E66E0503 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta batent de 97x275 amb fulla de vidre templat de 12
mm. de gruix, d'Arlex design Ref.: PB12275, inclosa la ferramenta, per a mampara modular
de vidre amb perfils d'alumini, col·locat en mampara Ref.: P600s d'Arlex design o equivalent.

813,36 €

(VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 E66E0504 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta corredissa de 97x275 amb fulla de vidre templat de
12 mm. de gruix, d'Arlex design Ref.: PC12275, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular de vidre amb perfils d'alumini, col·locat en mampara Ref.: P600s d'Arlex design o
equivalent.

808,43 €

(VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 E66E0505 u Suministre i instal·lació de mampara divisòria de mòdul mixte P450 d'Arlex design Ref.:
P66275 o equivalent, de 100 cm. de llargada i 275 cm. d'alçada bilaminat en la part inferior,
amb vidre des de 80 cm. fins 170 cm d'alçada i part superior bilaminada.

550,21 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-26 E66E0506 u Suministre i instal·lació de mampara divisòria de mòdul mixte P450 d'Arlex design Ref.:
P59275 o equivalent, de 100 cm. de llargada i 275 cm. d'alçada bilaminat en la part inferior,
amb vidre des de 219 cm. fins a sostre.

456,75 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 E66E0507 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta corredissa de 97x275 amb fulla de vidre templat de
12 mm. de gruix, d'Arlex design Ref.: PC12275, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular de vidre amb perfils d'alumini, col·locat en mampara Ref.: P600s d'Arlex design o
equivalent.

92,75 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-28 E66E0508 u Suministre i instal·lació de muntant d'electrificació rectangular de 10x5 per P600s d'Arlex
design Ref.: MER o equivalent.

92,75 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-29 E66E0509 u Suministre i instal·lació d'unio en àngle gir 90 graus amb junta de policarbonat per P600s
d'Arlex design Ref.: P2V o equivalent.

22,53 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-30 E66E0510 u Suministre i instal·lació d'unio 3 vies amb junta de policarbonat per P600s d'Arlex design
Ref.: P3V o equivalent.

22,53 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 E66E0511 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta per mampara P450 de 100x275 amb fulla
bilaminada sencera de 50 mm. de gruix fins a sostre, d'Arlex design Ref.: P163275, inclosa la
ferramenta d'Arlex design o equivalent.

755,25 €

(SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-32 E66E0512 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta P450 de 100x275 amb fulla sencera de vidre
templat, d'Arlex design Ref.: P16275, inclosa la ferramenta d'Arlex design o equivalent.

1.052,58 €

(MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 E66E0513 u Suministre i instal·lació d'ajust cesc bilaminat P450 d'una alçada de 275 cm. amb llana de
roca interior, d'Arlex design Ref.: AJ275 o equivalent.

202,81 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-34 E66E0514 u Suministre i instal·lació de tapeta terminal bilaminada per mampara P450 d'Arlex design Ref.:
MT9 o equivalent.

50,70 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-35 E66E0515 u Suministre i instal·lació de cantonera bilaminada per mampara P450 d'Arlex design Ref.:
AGB o equivalent.

248,97 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-36 E7613A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

15,00 €

(QUINZE EUROS)

P-37 E7BC37E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 190 a 200
g/m2, col·locat sense adherir

2,09 €

(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-38 E7C29471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

7,79 €

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 E81121B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat

11,02 €

(ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-40 E8241225 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica
esmaltada brillant, 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)

20,94 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 E82Z1A10 m Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle
tancat, col·locada amb morter adhesiu

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-42 E843C141 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista
de fibra vegetal porosa, de 600x 600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb
classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada
1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris
intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

45,50 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-43 E8442103 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de
gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

13,04 €

(TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-44 E8445261 m2 Cel ras continu RF120 de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de
13+13 mm, llana de roca i 13+13mm. 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 4 m com a màxim, o qualsevol altre composició, segons fabricant placa, que compleixi el
requeriment RF120

95,55 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-45 E844MCAB m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb
amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa
metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2, entramat ocult amb suspenció
mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de
6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament
acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm.
FORMAT SEGONS SECCIÓ DE PROJECTE

37,89 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-46 E847DG2E m2 Cel ras de plaques de fibres minerals (fusta) aglomerades en humit, de 600x600 mm i 18 a
21 mm de gruix, acabat superficial llis, amb cantell ranurat, amb classe d'absorció acústica C
segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer
galvanitzat semioculta, formada per perfils principals tipus forma de T invertida de 24 mm de
base cada 0,6 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

25,45 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-47 E8741511 m2 Neteja i preparació de la superfície del actual terra fins a un grau de preparació Sa 2 1/2
segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig d'aigua i/o sorra seca i càrrega
manual de runa sobre contenidor amb escombrada final

4,49 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-48 E898J350 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat picat o gotejat, amb una
capa d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica

4,37 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-49 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,22 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-50 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

12,53 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-51 E89AGBJ0 m2 Pintat de portes extensibles d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

15,21 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-52 E9371CHB m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a
la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm de gruix

24,16 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)



DEPENDENCIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/10/18 Pàg.: 6

P-53 E9558045 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600
mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial
d'acer i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons UNE-EN 12825

59,56 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-54 E9DA1623 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, 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)

19,30 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-55 E9P67A78 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 3,2 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4 mm, de diferents tipus depenents de zones humides i seques, i tant amb lloseta
com en continu.

22,46 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 E9U341A1 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-57 E9V3A115 m Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

36,81 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-58 E9VZ191J m repas i adeqüació del esglaons de la actual escala per deixar-los adequats a l'escala de
comunicació interior del projecte.

8,64 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-59 EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

88,38 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-60 EAQEA4BC u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb
una llum de pas de 80+40 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10
cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop,
amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

210,22 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-61 EARB1101 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat,
compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter
de ciment 1:4

56,87 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-62 EARC1102 u Porta reixa per a sala de custodia amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, batent, amb pany,
ancorada amb morter de ciment 1:4

192,90 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-63 EASA71N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,
col·locada

239,05 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-64 EATA8B63 u Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF acabat amb xapa de fusta de faig vernissada, de 40 mm de gruix, amb
un aïllament a soroll aeri de 43 dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 70 cm d'amplària i
210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta, col.locada

632,01 €

(SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)



DEPENDENCIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/10/18 Pàg.: 7

P-65 EATACY3A u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida
de material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents de 140 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària, 98 mm de gruix i aïllament acústic de 47 dB(A), amb maneta de
tanca a pressió p/lleva, col.locada

1.632,61 €

(MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-66 EAW82JB2 u Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a porta enrotllable, de 15 m2 de
superfície màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i
accessoris de muntatge, fixat a l'eix de la porta

755,68 €

(SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-67 EB121FBG m Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser
inferior i superior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 100 cm i perfil de 15x15x2 mm, per a
rebre HPL amb emmarcat de perfils, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella

143,27 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-68 EB927FF2 u Placa de senyalització intormativa esterior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 40x40
cm, amb suport, fixada mecànicament

31,69 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-69 EB92U201 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat 84,13 €
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-70 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 32,72 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-71 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

9,56 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-72 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

9,87 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-73 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,27 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-74 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

14,81 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-75 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, Àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, per cambra darrera doble paret.

24,82 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-76 ED7FCONN u Treballs de connexió de la nova xraxa de sanejament interior a baixant existent al soterrani
aparcament. Inlou tot tipus de treball, material i accesoris per a la seva execució, així com la
gestió amb els diferents propietaris i ocupants de les diverses plantes.

125,74 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-77 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

8,69 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-78 EE42Q612 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

8,84 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-79 EE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

9,43 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-80 EE42Q912 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

18,88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-81 EE51APTA m2 Placa de llana mineral constituida per un panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit amb
alumini (alumini vist+kraft+mala de reforç+vel de vidre) per a l'exterior i amb un teixit negre
d'alta resistenciá mecènica per a l'interior (teixit neto), de 40 mm. de gruix donant compliment
a la norma UNE EN 14303. amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,039 W / (MOK),
classe de reàcció al foc B-S1,D0. Valor de coeficient d'absorció acústica 0,85 per a un gruix
de 40 mm. (I 0,90 per un gruix de 50 mm.). Classe d'estanqueïtat D i amb marques guia MTR
exteriors. Juntes encintades amb cinta autoadhesiva butílica, passamurs en xapa metàl·lica
galvanitzada de 0.8 mm.. de gruix, incloent transformacions, embocadures i la totalitat de
peces i complements per un correcte muntatge i un perfecte funcionament de la instal·lació
segons criteri de la direcció facultativa, inclós els no especificats en la present partida. Marca
ISOVER CLIMAVER APTA 40 o equivalent.

22,83 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-82 EE51NETO m2 Panell rígid de llana mineral de llana de vidre d'alta densiat, revestit per la cara exterior amb
una llamina d'alumini reforçada amb paper Kraft i malla de vidre que actua com a barrera de
vapor, i per la seva cara interior amb un teixit net de vidre reforçat de color negre de gran
resistència mecànica, de 25 mm. d'espessor complint la norma UNE EN 14303, amb
conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W / (M*K), classe de reacció al foc A2-S1, D0 i cosi de
designació MW-EN 14303-T5-MV1. Inclou tot tipus de material i accesori tals com juntes
encintades amb cinta autpadhesiva butílica, passamurs en xapa metàl·lica galvanitzada de
0.8 mm. de gruix, incloent transformacions, embocadures i la totalitat de peces i
complements per un correcte muntatge i un perfecte funcionament de la instal·lació. Marca
ISOVER model CLIMAVER A2 NETO o equivalent.

25,78 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-83 EE52Q23A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb
classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb
massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports

23,58 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-84 EE52Q24A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

23,39 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-85 EEDHRA25 u Unitat exterior VRF, alta eficiencia, inverter, trifasica, amb bomba de calor a 3 tubs, de 77.5
kW de potència calorífica i de 67 kW de poténcia frigorífica, amb refrigerant R410A.
Dimensions de 2.458X784X1725 mm. i pes de 564 Kg. connectada a unitats interiors
remotes de condicionament d'aire de volum de refrigerant variable. Es considera totalment
instal·lada, incloent tot tipus d'accessoris i elements necessaris pel seu correcte
funcionament. Inclou línies frigorifiques de liquid i gas aïllades, així com línies elèctriques de
comandament i desguas. També inclou aïllament acústic de la unitat i elements antivibratoris,
així com treballs de moviment en horitzontal i vertical de l'equip amb grua i material
complementari. Es considera partida complerta amb unitat instal·lada, provada i en
funcionament. Marca HITACHI model SET FREE SIGMA alta eficiencia RAS-24FSXNPE o
equivalent.

30.044,78 €

(TRENTA MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-86 EEJHCH04 u Caixa per a recuperació de calor múltiple amb 4 sortides i capacitat total de 44,8 Kw.,
dimensions 260x303x352, pes de 14 Kg. Es considera totalment instal·lada i en perfecte
estat de funcionament, incloent tot tipus d'accessoris necessari, ajudes d'obra de paleteria i
material complementari. Mesura la unitat instal·lada, provada i en funcionament. Marca
HITACHI model CH-BOX múltiple referència CH-AP04MSSX. o equivalent.

2.975,29 €

(DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-87 EEJHCH08 u Caixa per recuperació de calor múltiple amb 8 sortides i capacitat total de 85 Kw. de
dimensions 260x543x352, de pes 25 Kg. Es considera totalment instal·lada i en perfecte
estat de funcionament, incloent tot tipus d'accesoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i
material complementari. Mesura la unitat instal·lada, provada i en funcionamernt. Marca
HITACHI model CH-BOX múltiple referència CH-AP08MSSX o equivalent.

5.772,04 €

(CINC MIL SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-88 EEJHCH12 u Caixa per recuperació de calor múltiple amb 12 sortides i capacitat total de 85 Kw.de
dimensions 260x783x352 i pes de 36 Kg. Es considera totalment instal·lada i en perfecte
estat de funcionament, incloent tot tipus d'accessoris necessari , ajudes d'obra de paleteria i
material complementari. Mesura la unitat instal·lada, provada i en funcionament. Marca
HITACHI, model CH-BOX multiple referencia CH-AP12MSSX o equivalent.

8.210,41 €

(VUIT MIL DOS-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-89 EEJHIM04 u Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma set free, potència
nominal de refrigeració de 1,1 Kw i poténcia nòminal de calefacció de 1,3 Kw., nivell de
pressió acústica de 19/20/23/26 DB(A),, cabdal d'aire de 360/410/468/510 m3/h., dimensions
de 570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació de 3x2,50 mm2 i diàmetre de tubs
(LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. incloent comandament PC-ART. Es considera totalment
instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus d'accessoris necessaris,
ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat instal·lada, provada i en
funcionament. Marca HITACHI model system free  RCIM-0.4FSN4E o equivalent.

1.424,81 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-90 EEJHIM08 u Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma set free, potència
nominal de refrigeració de 2,2 Kw i poténcia nòminal de calefacció de 2,5 Kw., nivell de
pressió acústica de 24,5/29/33/36 DB(A),, cabdal d'aire de 360/480/570/600 m3/h.,
dimensions de 570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació de 3x2,50 mm2 i
diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. incloent comandament PC-ART. Es
considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat
instal·lada, provada i en funcionament. Marca HITACHI model system free RCIM-0.8FSN4E
o equivalent.

1.459,44 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-91 EEJHIM10 u Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma set free, potència
nominal de refrigeració de 2,8 Kw i poténcia nòminal de calefacció de 3,2 Kw., nivell de
pressió acústica de 24,5/30/34/38 DB(A),, cabdal d'aire de 360/510/600/720 m3/h.,
dimensions de 570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació de 3x2,50 mm2 i
diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. incloent comandament PC-ART. Es
considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat
instal·lada, provada i en funcionament. Marca HITACHI model system free RCIM-1FSN4E o
equivalent.

1.480,77 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-92 EEJHMHAT u Módul hidrònic d'alta temperatura per sistema VRF amb una potència térmica de 16 kW i
potència sonora de 57 DB(A). Canonades de liquid/gas de 3/8´´ I 5/8´´. Connexions
hidràuliques de 1´´1/4. Mesures de 802*600*623 i pes de 136 Kg. Inclou sistema de control.
Es considera totalment instal·lat i en perfecte estat de funcionament. Inclou tot tipus
d'accessori necessari, Ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat
instal3lada provada i en funcionament. Marca HITACHI, model RWHT-5.0VNF1E o equivalent

8.426,09 €

(VUIT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)



DEPENDENCIES MUNICIPALS AJUNTAMENT PARETS DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/10/18 Pàg.: 10

P-93 EEJHRP09 u Unitat interior de conductes de sostre horitzontal, gama baixa silueta, potència nominal de
refrigeració de 2.2 Kw. i potència nominal de calefacció de 2.5 Kw., nivell de prerssió acústica
de 29/31/33 DB(A), cabdal d'aire de 378/432/480 m3/h., pressió disponible de 50 PA.,
dimensions de 702x600X275 mm. i pes de 26 Kg.., cable d'alimentació de 3X2,50 mm2 i
diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. Inclou comandament encastat a parets,
considerant totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Es considera
totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus d'accesori
necessari, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Es considera unitat
instal·lada, provada i en funcionament.Marca HITACHI model RPI-0.8FSN5E + PC-ARFPE o
equivalent.

1.039,96 €

(MIL TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-94 EEJHRP25 u Unitat interior de conductes de sostre horitzontal , gama mitja pressió, potència nominal de
refrigeració de 7,1 Kw. i potència nominal de calefacció de 8.5 Kw., nivell de pressió acústica
de pressió acústica de 28/30 DB(A), cabdal d'aire de 780/960/1140 m3/h., pressió disponible
de 30/125 PA. Dimensions de 1084x600x275 mm. i pes de 36 Kg., cable d'alimentació de
3X2,50 mm2 i diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'3/8 - 5/8 polzades. Inclou comandament
encastat a paret. Es considera totalment instal·lat i en perfecte estat de funcionament,
incloent tot tipus d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari
. Es considera unitat instal·lada, provada i en funcionament. Marca HITACHI model
RPI-2.5FSN5E o equivalent.

1.354,75 €

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-95 EEJHRP30 u Unitat interior de conducte de sostre horitzontal, gama mitja pressió, potència nominal de
refrigeració de 8 Kw. i potència nominal de calefacció de 9 Kw., nivell de pressió acústica de
29/31 DB(A), cabdal d'aire de 960/1140/1320 m3/h., pressió disponible de 30/125 PA.,
dimensions de 1084x600x275 mm. i pes de 36 Kg. cable d'alimentació de 3X2,50 mm2 i
diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'3/8 - 5/8 polzades, incloent comandament encastat a paret.
Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Es considera
unitat instal·lada, provada i en funcionament. Marca HITACHI model RPI-3.0FSN5E o
equivalent.

1.434,27 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-96 EEJUG14R u Unitat de tractament d'aire per ubicació a l'interior, amb cabdal d'aire nominal de 5.000 m³/h.
per cabdal variable en funció de sonda de CO2 i pressió constant Sistema de recuperació
rotatiu., Eficiència de recuperació de calor sensible superior al 80%. Sistema de ventiladors
de baix consum enérgetic, alt grau de rendiment, amb ventiladors d'acoblament directe sense
carcassa, Motor i variador de freqüencia integrats, pèrdues de càrrega externes disponibles,
recorregut d'aire exterior d'impulsió de 150 PA. Recorregut aire d'extracció de descarrega de
150 PA. connexions flexibles per a l'embocadura dels conductes d'aire, filtres G4 + F7.
Quadre de connexió elèctrica estanc per a intemperie, sistema de control integrat en el
quadre, unitat de control i visualització.. Accés a distancia mitjançant connexió internet i
navegador web per a consultar tots els valors analògics i digitals de l'equip. Registre dels
historials dels valors analògics i digitals, modificació a distancia dels valors de consigna i dels
relotges setmanals de funcionament. Interface amb modem analògic per a la transmissió de
dades per a la vigilancia i el control de l'equip, incloent sondes, juntes, peces de connexió,
claus i la resta de material necessari pel seu funcionament. Dimensions de
2.080x1.400x1.727 mm. (llargxamplexalt). pes total 649 kg.. Es considera equip totalment
instal3lat, connectat i en perfecte estat de funcionament, incloent posta en marxa per
personal format i acreditat/autoritzat pel fabricant. Marca SWEGON model UTA GOLD 14 RX
intempèrie o equivalent.

16.889,78 €

(SETZE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-97 EEKNBW12 u Boca d'aspiració circular d'acer galvanitzat, lacada en color blanc, per connextar a conducte
d'extracció de 125 mm. de diametre per un cabdal màxim de 220 m3/h. inclòs accesori per
adaptació. Marca MADEL model BWC 125 o equivalent..

15,45 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-98 EEKNBW16 u Boca d'aspiració circular d'acer galvanitzat, lacada en color blanc, per connextar a conducte
d'extracció de 160 mm. de diametre per un cabdal màxim de 280 m3/h. inclòs accesori per
adaptació. Marca MADEL model BWC 160 o equivalent.

15,66 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-99 EEKNDS3M u Difusor circular d'alumini (per sostres de 60*60) de diàmetre 315 mm, amb disc central
extraible lacat de color blanc per un cabdal d'aire de 960 m3/h. amb un nivell sonor inferior a
30 DB(A). Incloent tot tipus d'accessoris per un corecte muntatge i funcionament. Marca
MADEL model DSO-MOD-T15 / 315 o equivalent.

103,91 €

(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-100 EEKNLM10 u Reixa lineal de paret amb angle de deflexió de 0°. fabricada en alumini extruit, amb junta de
segellat per la part posterior del marc. Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat
de funcionament. Marca MADEL model LMT MINI 1000x100 o equivalent.

40,95 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-101 EEKNSC12 u Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular, de diàmetre 125 mm.,
estanca al pas de l'aire, fabricada en acer galvanitzat i equipada amb servomotor. Es
considera totalment instal3lada i connectada pel seu perfecte funcionament. Marca MADEL
model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D125 o equivalent

125,38 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-102 EEKNSC20 u Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular, de diàmetre 200 mm.,
estanca al pas de l'aire, fabricada en acer galvanitzat i equipada amb servomotor. Es
considera totalment instal3lada i connectada pel seu perfecte funcionament. Marca MADEL
model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D200 o equivalent

128,83 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-103 EEKNSC25 u Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular, de diàmetre 250 mm.,
estanca al pas de l'aire, fabricada en acer galvanitzat i equipada amb servomotor. Es
considera totalment instal3lada i connectada pel seu perfecte funcionament. Marca MADEL
model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D250 o equivalent

130,28 €

(CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-104 EEMSSL25 u Eixugamans per aire injectat, automàtic antivandalic amb posta en marxa mitjançant cèdula
fotoeléctrica i parada al retirar les mans. Temps d'assecat 6-8 segons amb control de
seguretat per cas de funcionament continu. Construït amb xassis d'alumini cabdal de
descarrega de 1760 m3/h, nivell de pressió sonora 70 DBA. Alimentació monofasica 230 V i
fusible de protecció tèrmica. Mides de 617x300x195 mm. (alçadaxampladaxfondària).
Totalment instal·lat i donant les prestacions de projecte. Marca Nofer model V-JET
TRIBALDE o equivalent.

818,53 €

(VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-105 EEMSTD50 u Extractor acustic tubular helicocentrifug per intercalar rn conducte, amb un cabdal de 500
m3/h. per una perdua de carrega de 5 mm.c.a. i un nivell sonor de 22 DB (A), amb una
velocitat màxima de 2.500 R.P.M. construit amb una carcassa exterior de planxa d'acer
protegida amb poliprópilé. Tensió d'alimentació monofasica 220 V i fusible de protecció
térmica, totalment instal·lat i donan les prestacions de projecte. Marca S&P model MIXVENT
TD-500/160 silent o equivalent

216,45 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-106 EEMSTD80 u Extractor acustic tubular helicocentrifug per intercalar rn conducte, amb un cabdal de 800
m3/h. per una perdua de carrega de 10 mm.c.a. i un nivell sonor de 28 DB (A), amb una
velocitat màxima de 2.170 R.P.M. construit amb una carcassa exterior de planxa d'acer
protegida amb poliprópilé. Tensió d'alimentació monofasica 220 V i fusible de protecció
térmica, totalment instal·lat i donan les prestacions de projecte. Marca S&P model MIXVENT
TD-800/200 silent o equivalent.

291,73 €

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-107 EEUH02A0 u Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire amb component de comunicació al
sistema, 24 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat.

197,39 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-108 EEV3HA32 u Control central amb pantalla tàctil de 10,2´´ amb interface d'usuari gràfic intuitiu de fàcil
control per a una gestió màxima de 160 unitats interiors. Es considera totalment instal3lat,
programat i en perfecte estat de funcionament. Marca HITACHI model PSC-A32MN o
equivalent.

2.087,81 €

(DOS MIL VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-109 EEZG410A kg Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-410A. Inclou taxes i impostos 186,68 €
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-110 EEZMH102 u Junta de derivació de 2 tubs de la línia frigorífica de les unitats interiors, instal3lat i
comprovat. Marca HITACHI E-102SN4 o equivalent.

161,80 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-111 EEZMH202 u Derivador de la línea frigorifica de les unitats interiors, instal·lat i comprovat. Marca HITACHI
E-202XN3 o equivalent

331,20 €

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-112 EEZMH322 u Junta de derivació de 3 tubs de la línea frigorífica de les unitats interiors, instal·lat i
comprovat. Marca HITACHI E-322XN3 o equivalent

438,54 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-113 EF218211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1´´ 1/2´´ de mida de
rosca, segons norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment. Inclou pintat (color reglamentari) del tub i accessoris.

15,30 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-114 EF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), série M segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment.

23,36 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-115 EF5283B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat.

7,78 €

(SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-116 EF5293B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baixà i col·locat
superficialment.

6,62 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-117 EF52A3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

7,84 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-118 EF52B3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

12,55 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-119 EF52C3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment.

12,73 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-120 EF5A42B0 m Tub de coure R250 (semidur) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,76 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata i col·locat
superficialment.

3,30 €

(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-121 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 3/8'' de diàmetre nominal, d'0,76 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata i col·locat
superficialment.

3,37 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-122 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,53 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-123 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,88 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-124 EF5A64B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata i col·locat
superficialment.

5,44 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-125 EF5A73B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment sota canal per a fluids i subjecta amb el sistema de
grapes de la canal.

14,18 €

(CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-126 EF5AA6B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1'' 1/8 de diàmetre nominal i de gruix 11 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb alitage de plata i col·locat
superficialment

8,02 €

(VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-127 EF5AB4B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons
norma UNE-EN 12735-1, per soldar per capilaritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dicultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal.

16,22 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-128 EFB1A455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

15,55 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-129 EFQ33ABM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat alt.

6,81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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P-130 EFQ3687L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix,
sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

5,77 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-131 EFQ3F2M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per
a tub de diàmetre exterior 6,5 mm, de 19,0 mm de gruix promig i classificació M1 de reacció
al foc, amb un grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

4,23 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-132 EFQ3F3M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per
a tub de diàmetre exterior de 10 mm, de 19 mm de gruix de promig i classificació M1 de
reacció al foc, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

4,41 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-133 EFQ3F5M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per
a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix de promig i classificació M1 de reacció
al foc, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

5,34 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-134 EFQ3F6M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per
a tub de diàmetre exterior 18 mm i classificació M1 de reacció al foc, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment.

5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-135 EFQ3F8M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure, per
a tub de diàmetre exterior 23 mm, de 19 mm de gruix, amb classificació M1 de reacció al foc,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.

6,11 €

(SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-136 EFQ3F9M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 21 mm de gruix, i classificació M1 de reacció al foc amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment.

5,82 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-137 EFQAS342 m Aïllament térmic i barrera tallvapor d'escuma elàstomerica de 30 mm. de gruix per a
cononades de DN 42 mm., incloent la preparació de superficies i el segellat total. Marca
Armstrong - Armaflex SH-30-42 o equivalent.

16,67 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-138 EFQAS818 m Aïllament tèrmic i barrera tallvapor d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 24 mm de gruix, incloent la preparació de
superficies i el segellat total. Marca Armstrong Armaflex SH-24-18 o equivalent.

7,74 €

(SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-139 EFQAS822 m Aïllament térmic i barrera tallvapor d'escuma elastomerica de 24 mm. de gruix, per a
canonades de DN 22 mm. incloent la preparació de superficies i el segellat total. Marca
Armstrong Armaflex SH-24-22 o equivalent.

8,06 €

(VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-140 EFQAS828 m Aïllament tèrmic i barrera de tallvapor d'escuma elastomerica de 24 mm de gruix, per a
canonades de DN 28 mm., incloent la preparació de superficies i el segellat total. Inclou
l'aïllament de tots els accesoris de la instal·lació hidraulica (valvules, col·lectors, antiretorns,
etc.), així com dues capes d'esmalt Armafinisch. Marca Armstrong Armaflex SH 24-28 o
equivalent.

10,52 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-141 EFQAS835 m Aïllament térmic i barrera tallvapor d'escuma elastomerica de 24 mm. de gruix, per a
canonades de DN 35 mm. incloent la preparació de superficies i el segellat total. Inclou
l'aïllament de tots els accessoris de la instal·lació hidraulica (valvules, col·lectors, antiretorns,
etc.), així com dues capes d'esmalt armafinish, Marca Armstrong Armaflex SH-24-35 o
equivalent.

11,45 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-142 EFQAT922 m Aïllament tèrmic amb coquilla d'escuma de polietile d'alta qualitat per a canonades que
transport de fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, coeficient de conductivitat termica a 10 ØC de 0.038 W/MK, incloent
preparacióde superficies i el segellat total. Marca Armstrong Tubolit DG 9-22 o equivalent.

4,18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-143 EFQAT928 m Aïllament térmic amb coquilla d'escuma de polietile d'alta qualitat de 9 mm. d'espesor, per a
canonades de DN 28 mm., incloent la preparació de superficies i el segellat total. Marca
Armstrong -TubolitT DG 9-28 o equivalent.

.

4,29 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-144 EFQAT935 m Aïllament térmic amb coquilla d'escuma de polietile d'alta qualitat de 9 mm. de gruix, per a
canonades de DN 35 mm. coeficient de conductivitat térmica a 10 ØC de 0.038 W/MK.,
incloent la preparació de superficies i el segellat total. Marca Armstrong -TubolitT DG 9-35 o
equivalent.

4,60 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-145 EFQAT942 m Aïllament tèrmic amb coquilla d'escuma de polietile, d'alta qualitat, de 9 mm de gruix per a
canonades de DN 42 mm, coeficient de conductivitat térmica a 10 ØC de 0.038 W/MK.,
incloent la preparació de superficie i segellat total. Marca Armstrong Tubolit DG- 9-42 o
equivalent..

4,79 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-146 EG116D62 u Caixa general de protecció de poliéster reforçat amb fibra de vidre de 250 A, segons
esquema UNESA NÚMERO 7 o equivalent, seccionable en carrega (BUC), inclosa base
portafusibles trifàsica amb fusibles, neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment.

168,26 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-147 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

7,90 €

(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-148 EG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció
normal/IP-40, muntada superficialment.

12,92 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-149 EG1AU001 u Amari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta sis moduls i
muntat superficialment.

634,47 €

(SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-150 EG1AU005 u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de
capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat i muntat.

600,26 €

(SIS-CENTS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-151 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de
tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

499,36 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-152 EG1PUD16 u Protecció diferencial TMF10, 80-160 A (55-111 kW),PRFV,col.adossat CPM 287,42 €
(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-153 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-154 EG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-155 EG21291J m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,38 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-156 EG212A1J m Tub rígid de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,72 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-157 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-158 EG22K711 m Tub flexible corrugat de polipropilé, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-159 EG22K915 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre cel ras.

0,99 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-160 EG2DB3F1 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

18,35 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-161 EG2DB3K1 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçaria 30 mm i amplària 400
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.

31,82 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-162 EG2DF3D2 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

10,07 €

(DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-163 EG2DF3H2 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

19,01 €

(DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-164 EG2P1503 m Safata de reixeta de dimensions 150x35 mm, fabricada amb barilla de diámetre 4.5 mm
electrosoldades d'acer al carboni segons UNEIX 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120),
amb vora de seguretat, certificat d'assaigs de resistència/estabilitat al foc EF90, segons
DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO segons UNEIX- EN-ISO-
2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb la directiva europea ROHS 2002/95/CE. Inclou
part proporcional de suports i altres accessoris necessaris. Es considera totalment instal·lada
i en perfecte estat de funcionament.Marca PEMSA, model REJIBAND 150x35, REF.
60221150 o equivalent.

12,80 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-165 EG2P3003 m Safata de reixeta de dimensions 300x35 mm, fabricada amb barilla de diámetre 4.5 mm
electrosoldades d'acer al carboni segons UNEIX 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120),
amb vora de seguretat, certificat d'assaigs de resistència/estabilitat al foc EF90, segons
DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO segons UNEIX- EN-ISO-
2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb la directiva europea ROHS 2002/95/CE. Inclou
part proporcional de suports i altres accessoris necessaris. Es considera totalment instal·lada
i en perfecte estat de funcionament.Marca PEMSA, model REJIBAND 300x35, REF.
60221300 o equivalent.

13,63 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-166 EG2P4003 m Safata de reixeta de dimensions 400x35 mm, fabricada amb barilla de diámetre 4.5 mm
electrosoldades d'acer al carboni segons UNEIX 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120),
amb vora de seguretat, certificat d'assaigs de resistència/estabilitat al foc EF90, segons
DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO segons UNEIX- EN-ISO-
2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb la directiva europea ROHS 2002/95/CE. Inclou
part proporcional de suports i altres accessoris necessaris. Es considera totalment instal·lada
i en perfecte estat de funcionament.Marca PEMSA, model REJIBAND 300x35, REF.
60221400 o equivalent.

16,25 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-167 EG312196 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

5,25 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-168 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 15 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-169 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub o safata.

1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-170 EG3124B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 3 x 70/35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

11,17 €

(ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-171 EG312646 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata.

3,85 €
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(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-172 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata.

5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-173 EG312676 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata.

12,24 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-174 EG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-175 EG32B134 m Cable amb conductor de coure de 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-176 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 4,59 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-177 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DINN

87,96 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-178 EG415F97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 KA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

26,96 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-179 EG415GA9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

37,39 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-180 EG415GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

37,97 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-181 EG415GAD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

39,20 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-182 EG415GKC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

83,16 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-183 EG415GKF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

85,74 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-184 EG415GKH U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

92,63 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-185 EG415GKJ u IInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60347-2 de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

112,01 €

(CENT DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-186 EG41H7PN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 80 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

282,05 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-187 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

58,72 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-188 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe A, superinmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

341,28 €

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-189 EG47494E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) fixat a pressió

56,09 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-190 EG48A442 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

134,78 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-191 EG48A444 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat sobre carril DIN

189,27 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-192 EG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat

102,99 €

(CENT DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-193 EG4RU005 u Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V. i comandament de 230 V. amb indicador de
maniobres d'aturada automatica. Marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina,
tipus CT Ref. 15390 de Merlin Guerin o equivalent, isntal·lat.

38,69 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-194 EG51UD0X u Equip de comptatge trifàsic per a subministre BT d'instal·lació de climatització per instal·lar
en quadre eléctric a carriñl DIN. Totyalment instal·lat.

234,47 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-195 EG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors
d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

684,45 €

(SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-196 EG6211E3 u Interruptor/commutador, de tipus universal, bipolar (2P), 16 A/250 V, amb tecla, encastat.
Marca Jung model LS990 o equivalent.

17,83 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-197 EG62DIME u Regulador touch panel de lluminària led amb sistema 0-10V del tipus dimmer encastat a
paret. Es considera totalment instal·lat, connectat i regulat. Marca Luzteco model PE388TW o
equivalent.

100,16 €

(CENT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-198 EG63B153 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
muntada superficialment a canal o taula o encastada a paret.

9,74 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-199 EGDZ001N u Xarxa equipotencial de zones humides reslitzada amb conductor de 4 mm2. inclou connexió
a terra de totes les canalitzacions metal·liques existents i de tots els elements conductors
que siguin accessibles segons REBT.

28,43 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-200 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

18,81 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-201 EH0O855L u Lumenera led 50 W estanca IP65, amb cos d'una sola peca de policarbonat, reflector blanc,
difusor d'altes prestacions de policarbonat opal, 4.500 lúmens i 4000 ºK, totalment instal·lada
i inclosos tpts els elements i accessoris.

175,17 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-202 EH0ODLJW u Downligth de led, orientable per encastar, de 10 W de potència, 230V amb angle de 15º i
temperatura de color de 4000ºK. fabricat en alumini i termoesmaltat en color blanc, amb
dissipador de calor i kmuntat esncastat en sostre. Totalment acabat incloent elements de
subjecció i accessoris de muntatge per a instal·lació encastada. Marca Luzteco model
LU-DLJW10B o equivalent.

79,23 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-203 EH0OIL1U u Llumenera les per a tira continua encastada a sostre de 36 W de potència regulable 0-10V i
1502 mm. de longitud, fabricada en alumini, termoesmaltada en color blanc, amb connexions
elèctriques de clema i component òptic difusor de policarbonat. Connexió a 230 V. i
temperatura de color 4000 °K, CRI>80. Es considera totalment instal·lada pel seu correcte
funcionament. Marca Luzteco SRL 4932-036 o equivalent.

133,11 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-204 EH0ZEME1 u Llumera led d'emergencia, per encastar en cel ras, amb optica U (per espais oberts) i/o
optica R per a passadis, de forma circular de diàmetre 33 mm., autonoma d'1 hora i 250
lumens. Es considera totalment instal·lada per a un correcte funcionament. Marca Luzteco
model MSU/250/1/E/SEM

77,67 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-205 EH0ZF201 u Dowligth led encastat en cel ras de 10 W de potència amb led Cree cob de 652 lúmens i
3000ºK, AC 230V, amb feix de llum de 15º d'obertura i regulació 0-10V. Totalment
instal3lada, inclos tot tipus de materials i accessoris. Marca Luzteco model F1201-10W-15º o
equivalent.

67,07 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-206 EH0ZPA42 u Lluminària panell led de 600*600 mm de 42 W de potència diamable 0-10V, UGR<19, per a
instal·lació de superficie amb una vida útil de 50.000 hores amb led qualitat professional,
xassís d'alumini de gran dissipació tèrmica i difusor opal microprisma amb driver extern
temperatura de color de 4.000º K, 4000 lúmens, PFC>0.90 i IR>80. es considera totalment
instal3lada i en perfecte estat de funcionament. Marca Luzteco model
LU-PLNW6060-UGR(4000K) o equivalent.

120,61 €

(CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-207 EH0ZSTRI m Lmenera lineal led de qualitat professional, de 14,4 w/m, temperatura de color 4000 ºK, amb
perfil d'alumini de 19x19 mm. de secció. amb difusor opal, transformador 12V-IP22 d'alta
qualitat amb connexions cargolades i amb 3 anys de garantia de tots els components. Es
considera totalment instal3lat i en perfecte estat de funcionament. Marca Luzteco o
equivalent.

63,43 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-208 EH413126 m Carril electrificat trifàsic de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 230 V de tensió
nominal de 16 A d'intensitat nominal per circuit, muntat encastat, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat.

60,96 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-209 EH431311 u Projector led de com a màxim 30 W, i feix de llum modificable entre 10º i 45º. Temperatura de
color de 4000ºK, per carril electrificat completament orientable, amb grau de protecció IP20,
muntat en carril elèctrificat no encastat. Marca Luzteco o equivalent.

85,07 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-210 EH6DLENS u Llumenera d'emergencia led de superficie fixada a parament i d'autonomia d'1 hora i 2000
lúmens. Es considera totalment instal3lada per un correcte funcionament. Marca Legrand
661608.

31,74 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-211 EHTKMOVI u Interruptor de proximitat i crepuscular, per a instal·lar encastat en sostre, angle de detecció
360º. regulables i combinables amb master i esclau, tensió 230V/50-60 MZ, grau de protecció
IP-20, cobertura de 79 m² a 2,5 m. d'alçada totalment instal·lat i comprobat. Marca Luxomat
PD2N-M-1C-LED o equivaalent

127,77 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-212 EJ13B71B u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, encastat a taulell

122,00 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS)

P-213 EJ13B71P u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, col·locat sobre peu

153,00 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS)

P-214 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

191,06 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-215 EJ14TIRC u Placa turca de porcel·lana esmaltada, de sortida vertical, de color blanc, preu alt, col3locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evaquació.

59,98 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-216 EJ16B212 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i
preu alt, col·locat amb fixacions murals

160,10 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-217 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

72,96 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-218 EJ1Z3B12 U Tapa tubs d'alimentació, muntat a urinari mural de porcellana vitrificada color blanc, preu alt 3,69 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-219 EJ1ZBB02 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana
vitrificada, preu superior

50,28 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-220 EJ22112X u Aixeta mescladora/barrejadora, antirrobatori temporitzada mural, muntada superficialment,
per a dutxa, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

92,98 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-221 EJ22E720 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt 8,74 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-222 EJ23U010 u Aixeta mescladora/barrejadora antirrobatori, temporitzada amb polsador antirrobatori per a
lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, per aigua calenta i freda,
encastada, preu alt, amb dues entrades de maniguets

90,87 €

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-223 EJ24TURC u Fluxor per a placa turca, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada d'1´´

123,07 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-224 EJ268121 u Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub d'enllaç, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

128,09 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-225 EJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

121,67 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-226 EJ3224BF u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

25,42 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-227 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4,
roscat a un sifó de llautó cromat

9,99 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-228 EJ3617NG u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC

4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-229 EJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC 5,75 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-230 EJ3847D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

10,77 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-231 EJ38E7DG u Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC

10,88 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-232 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

65,99 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-233 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

140,79 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-234 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

71,85 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-235 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

269,58 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-236 EJAPAS03 u Bescanviador acumulador d'aigua calenta sanitària de capacitat d'emmagatzematge 300
litres fabricat en acer amb revestiment interior de resines del tipus POLYWARM. Aïllament
amb poliuretà rigid de 50 mm. de gruix, amb un coeficient de conductivitat tèrmica 0.038
W/MK. Acabament exterior amb funda sky de 0.28 mm. Ànode de protecció datodica del tipus
electrònic Corex, pressa de buidatge total i funda flexible. Preses per a termostat i
termómetre classificació de resistencia al foc M1 . homologació CE conforme a les
normatives que li son d'aplicació. Pressió maxima de servei de 8 bars. Temperatura maxima
d'acumulació de 90ºC. Diàmetre de 650 mm, Alçada de: 1.499 mm. disposarà de serpentí de
coure de 1.53 M² de superficieE. Es considera totalment instal·lat i en perfecte estat de
funcionament. Marca SUICALSA model ASSCPW 300 + SC16 o equivalent.

1.800,46 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-237 EL2DE4C2 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8
persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat
mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura
central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
203/2016

23.356,87 €

(VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-238 EM23BIE1 u Boca d'incendi equipada BIE 25 AMB de configuració vertical. amb armar encastat a mur i
registre per accés a llança, manómetre i desmultiplicador. Connexió de devanadera a mòdul
independent. Departament per allotjament d'extintor, dimensions del cofre 918x230x190 mm
(alçadaxamplexfons). Dimensions del frontal extraible 962x274 mm (alçadaxample). Cofre
encastat en acer galvanitzat i marc exterior d'acer inoxidable AISI304. Porta d'acer inoxidable
AISI 304. rodet fix EACISYSTEM amb alimentació axial. Davantera en termoplàstic copolímer
segons ISO 4892-2. Llança trriplex de triple efecte. Rosca femella 1´´. Sistema GUIMAN per
a orientació i lliscament de manega. Mànega de 20 m semirrigida Ø 25 mm. EN-694. Pipeta -
colze per a substitució rapida de mànega. Vàlvula de bola 1´´ en llauto cromat Cromat.
Desmultiplicador per a accionament de valvula amb arrossegament metàl·lic. Manometrè
escala 0 - 16 kg/cm². rosca 1/4´´. Valvula de tall en llauto cromat per a manómetre. Es

915,35 €
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considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament. Marca EACI model ENOX
2 LS, referencia EACINOX-2LS o equivalent.
(NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-239 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

41,08 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-240 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

117,84 €

(CENT DISSET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-241 EMSB31L1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contraincendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm. de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical.

4,76 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-242 EMSBCDL1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació i sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de panell de PVC de 0,7 mm. de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat adherit aobre parament vertical.

4,83 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-243 EN316420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 25, de 16 bar de PN, per unió roscada, amb cos de llauto estampat, esfera de llauto
durocromada, seients i retens de teflo ptfe, incloent enllaços en ambdos costats i accessoris.
Marca Crane Serie D-191 o equivalent.

10,12 €

(DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-244 EN317420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 32, de 16 bar de PN, per unió roscada, amb cos de llauto estampat, esfera de llauto
durocromada, seients i retens de teflo ptfe, incloent enllaços en ambdos costats i accessoris.
Marca Crane Serie D-191 o equivalent.

15,58 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-245 EN318420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 40 mm., de 16 bar de PN, per unio roscada, amb cos de llauto estampat, esfera de
llauto durocromada, seients i retents de teflo ptfe, incloent enllaços a ambdos costats i
accessoris. Marca Crane D191 o equivalent.

17,99 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-246 EN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada
superficialment

10,88 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-247 EN818400 u Vàlvula de retenció de disc de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, amb cos de
bronze, disc i ressort d'acer inoxidable, incloent brides. Marca Gestra o equivalent

107,21 €

(CENT SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-248 ENN27327 u Bomba submergible per a aigües residuals embriada de 10 m3/h de cabdal, com a maxim, de
pressió màxima 1,5 bar, de preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm. com a màxim i
muntada superficialment.

1.118,41 €

(MIL  CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-249 ENRGUP23 u Circuladora per aigua calenta sanitaria, de rotor encapsulat temperatura de liquid +2 °C A +
95 °C màxima pressió de treball 10 bars, grau de protecció IP44, classe F', aïllament H,
tensió 1*230 V., potencia 25 W. Marca GRUNDFOS, model COMFORT UP 20-14 BX PM,
REF: 97916772, o equivalent

318,87 €

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-250 EP35BIOM u Lector biomètric per a control de porta, connectat a la xarxa local. Es considera partida
complerta, amb tot tipus d'accessori i element necessari pel us correcte funcionament. Marca
VIRDI o equivalent.

199,02 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-251 EP35U040 u Altaveu de superfície amb caixa i difusor incorporat de 8'' amb regulador de volum, i placa
frontal decorativa, Inclós el transformador adaptador d'impedàncies.

44,83 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-252 EP434670 m Cable transmissió de dades, 4 parells,CAT.7 S/FTP de 4 parells trenats de coure apantallats
igual a igual i amb pantalla global. Coberta lliure d'halògens LSZH.

1,28 €

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-253 EP43FO12 m Cable òptic de distribució amb armadura, de 12 fibres ajustades (tight buffered), OM4 50/125
mm. totalment instal·lat i connectat. Col·locat sota tub o canal.

0,93 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-254 EP43JUMP m Jumper de cable de fibra òptica OM4 MULTIMODO (MMF) duplex 50μM/125μM LC-SC DE
2m de longitud.

13,32 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-255 EP43C431C u Módul de ventiladors per armari rack de comunicacions amb 3 ventiladors axials i un cabdal
d'aire de 400 m3/h.

194,39 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-256 EP43C431E u Base múltiple amb 8 endolls i un interruptor amb cable de 19 '' i fixació mitjançant cargols. 36,27 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-257 EP43C431F u Panell guiacables de 1 unitat amb tapa 1H color negre. 45,14 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-258 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,
col·locat en tub

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-259 EP73U011 u Presa de veu/dades composta per un mecanisme tipus RJ45 CAT. 6A AMP amb placa i
elements d'adaptació a conjunt portamecanismes, amb connexió per desplaçament s'aïllant
(IDC) i complint la designació T568 A/B de la norma internacional ANSI/EIA/TIA-568, inclòs
servei de connectorització, senyalització de circuits, accessoris i connectors. Inclou
certificació dels punts de veu/dades. Completament instal·lada.

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-260 EP7EW10X u Punt d'accès inalambrica a 2,4 GHZ, compatible amb norma IEEE 802.11 N/B/G, amb antena
omnidireccional de 5 DBI de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA I WPA2, amb
alimentació i POE segons norma IEE 802.3 AF, per a us interior, instal3lat superficialment i
connectat. Marca CISCO AIRONET 1602I STANDALONE o equivalent.

374,35 €

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-261 EP7Z113B u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6A S/FTP integrats, inclou xassis per a muntatge
en paret.

152,53 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-262 EP7Z113C u Armari metàl·lic rack de 19´´ i 47 unitats d'alçària per allotjar els panells de connexions de
coure S/FTP i de fibra òptica. 2200x1000x800 amb porta i perfils laterals. Marca
TECHNOSTEEL o equivalent.

1.062,56 €

(MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-263 EP7ZSAFA u Caixa de fibra òptica en format 19´´, per a 12 fibres òptiques per a fixació en armaris de
comunicacions, amb 4 entrades posteriors per facilitar l'accès dels cables i dues guies
laterals extraibles. La safata inclou prensaestopers per fixar les fibres i accessoris per
ordenar i recollir les fibres en el seu interior. Inclou safata porta fusions. Es considera
totalment instal·lada

70,21 €

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-264 EPA1U230 u Càmera DOMO IP, per a circuit tancat de TV (CTTV), color de 1/3'', resolució 750 línies,
zoom óptic X22 i zoom electrónic x 12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de gir continu,
alimentació a 24 V AC, receptor de telemetria multiprotocol, per a us exterior, amb bombolla
transparent o fumada i amb suport muntat penjat. Inclou cablejat.

536,97 €

(CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-265 EPAAU100 u Equip per a control de càmeres DOMO, multiplexons, gravadors i matrius de video de CTTV,
amb Joyistick, pantalla LCD i teclat, pel control i gestió de 255 eelements, com a màxim,
amb font d'alimentació i de sobretaula, instal·lat. Inclou cablejat.

671,34 €

(SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-266 EPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 6 canals amb 2 TB de capacitat a 200 imatges per segons,
programació de qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, control de
telemetria per càmeres mòbils, transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per iexplorer o
programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de superficie, instal.lat

786,80 €

(SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-267 EPACU310 u Multiplexor duplex amb 6 entrades, control de telemetria per a càmeres mòbils, alimentació
230 VA C, per a muntatge de superficie, instal·lat.

1.454,97 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-268 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

160,93 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-269 EY01132A u Ajudes de paleteria al ram de instal·lacions 1.120,02 €
(MIL  CENT VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-270 EY02131A u Ajudes de paleteria muntadors 563,32 €
(CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-271 EY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

6,26 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-272 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,67 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-273 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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P-274 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-275 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,65 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-276 H1451110 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

1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-277 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-278 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-279 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,28 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-280 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

10,70 €

(DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-281 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12,90 €
(DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-282 H1521431 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

4,03 €

(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-283 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-284 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

65,84 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-285 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

261,76 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-286 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

15,51 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-287 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

54,55 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-288 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors 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 mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

51,82 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-289 J6V11252 u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051

181,45 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-290 J841CJ06 u Determinació de la resistència al xoc dur d'una mostra de dues plaques de guix laminat,
segons la norma UNE-EN 520

127,30 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-291 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

474,72 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-292 JAV11151 u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

483,43 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-293 JEV59704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització,
segons exigències del Projecte i del RITE

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-294 JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-295 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons
exigències del Projecte i del REBT

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-296 JJV19302 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum
d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-297 JMV19802 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra
incendis, segons exigències del Projecte i del CTE

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-298 JPV79E06 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu
i dades, segons exigències del Projecte

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)
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P-1 E2135344 u Enderroc puntual de placa alveolar de forjat prefabricat en obertura de passos de
instal·lacions de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

190,25 €

Altres conceptes 190,25000 €

P-2 E21D1112 m2 Enderroc de solera de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

4,53 €

Altres conceptes 4,53000 €

P-3 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

3,96 €

Altres conceptes 3,96000 €

P-4 E2315513 u Apuntalament i estrebada de sostres, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 20% en formació forat sortides conductes climatització/ventilacio.

41,36 €

B0A31000 kg Clau acer 0,06800 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,77000 €
B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos 0,14811 €

Altres conceptes 40,37389 €

P-5 E2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb
dúmper per a transports

37,52 €

Altres conceptes 37,52000 €

P-6 E51Z1H0Q m Formació de doble filada amb maó calat de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb
morter de ciment 1:6 com a base, d'arrencada de les mampares i panells de guix laminat, en
gruix cambre paviment flotant.

3,62 €

B0F1D252 u Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 1,53617 €
Altres conceptes 2,08383 €

P-7 E535AAL6 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà amb prestacions al
foc millorades, amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard,
diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes
(ext/int) 0,6/0,4 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts,
amb un pendent de 7 a 30%, en coberta caixo conductes de climatització/ventilació.

16,42 €

B0C57EB6 m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliuretà amb prestacions al
foc millorades amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior nervada i la cara interior
llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,4 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes

14,77350 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,28000 €
Altres conceptes 0,36650 €

P-8 E5Z15A2C u Refet de la formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat en
perimetre sortida consuctes de climatització.

53,60 €

Altres conceptes 53,60000 €

P-9 E5Z2FZKA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada
sobre envanets de sostremort

11,12 €

B0F95230 u Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 3,25500 €
Altres conceptes 7,86500 €

P-10 E5ZDS24B m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat, en tota alçada de la paret i incloent aïllament termic per evitar
condensacions interiors en caixo sortida conductes de ventilació/climatització.

15,93 €
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E7C29471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

7,78820 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,96000 €
B0CHS24A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de

desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell
5,69772 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,72750 €
Altres conceptes 0,75658 €

P-11 E618561K 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 en caixo sortida conductes de
climatització/ventilació

18,67 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

11,96280 €

Altres conceptes 6,70720 €

P-12 E618566K m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment,
de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

21,06 €

B0E244L6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants,
de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

12,98659 €

Altres conceptes 8,07341 €

P-13 E652634Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, en perllongació dels tancaments per sobre
el cel ras i com aïllament acustic.

36,94 €

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

2,56470 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

20,64120 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 3,34425 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,23970 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,85600 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,69600 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,29160 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,88778 €

Altres conceptes 0,23877 €

P-14 E652714Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

30,13 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

15,34700 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
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B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,85600 €
B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de

gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
2,56470 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,23970 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,88778 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,29160 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 3,34425 €

Altres conceptes 1,51297 €

P-15 E652814Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

30,12 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 3,34425 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,85600 €
B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de

gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
2,56470 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,88778 €
B0CC3410 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la

norma UNE-EN 520
15,32640 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,29160 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,23970 €

Altres conceptes 1,52357 €

P-16 E652E44Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 148 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 25 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència ac`stica i tèrmica >= 1,081 m2.K/W ADEQUAT AL DETALL DEL
PLANOL B09B DE PROJECTE

53,83 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 2,22632 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,29160 €
B0CC1810 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma

UNE-EN 520
40,29360 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,88778 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,23970 €
B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de

gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
2,56470 €
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B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,85600 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 4,65000 €

Altres conceptes 0,64030 €

P-17 E66AA300 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 100 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les 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

261,06 €

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil
superior i suports, d'acer inoxidable

43,64000 €

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

203,20000 €

Altres conceptes 14,22000 €

P-18 E66AB050 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 120 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

208,11 €

B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U
o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable

18,99000 €

B66AB00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

186,86400 €

Altres conceptes 2,25600 €

P-19 E66AB090 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

270,80 €

B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U
o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable

18,99000 €

B66AB00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

249,15200 €

Altres conceptes 2,65800 €

P-20 E66E0432 m2 Repas interior i exterior del actual tancanment del local, format per perfileria d'alumini lacat i
vidre, am comprovació del seu segellat i la totalitat dels elements que el composen,
comprovant la seva estanqueïtat i correcte estat de muntage i funcionament.

10,89 €

Altres conceptes 10,89000 €

P-21 E66E0501 m2 Suministre i instal·lació de mampara divisòria P600s, d'Arlex design Ref.: V6+6275 o
equivalent, basada en un perfil d'extrusió d'alumini rectangular fixat al terra i al sostre
mitjançant tacs d'expansió. El perfil engloba en el seu interior un sistema d'ancoratge que
garanteix el bloqueig a pressió del vidre contra les gomes de insonorització i es remata amb
una tapeta lateral ancorada amb un sistema de clip.
La mampara permet una regulació en altura de 30 mm. (± 15 mm.), per compensar
eventuals desnivells positius o negatius en altura.
Dues gomes interiors asseguren el màxim de prestacions acústiques entre el vidre i el perfil.
El mateix sistema d'ancoratge, que utilitza un perfil en extrusió d'alumini de secció 45x39
mm., s'utilitza per els terminals de paret, amb l'objectiu d'obtenir un marc perimetral
homogeni permeten una regulació de 15 mm. (± 7,5 mm.). Alternativament, es pot utilitzar un
terminal telescòpi de secció 50x50 mm. que permet una regulació major de 40 mm. (± 20
mm.)
Els panells de vidre poden tenir un gruix de 6+6 mm., tant trempat com laminat. La utilització
de perfils en policarbonat transparent col·locats verticalment, entre vidre i vidre, assegura
una continuïtat estructural, aïllament acústic i màxima transparència de la mampara.
L'aïllament acústic es garantitza també amb dues gomes cilíndriques aplicades al llarg de tot
el perímetre de la mampara..
La mampara ofereix portes batents cegues o de vidre (amb o sense marc perimetral) i portes
corredisses cegues o de vidre amb el sistema de guia integrat en el propi perfil superior.

129,93 €
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B66E0501 m2 Mampara divisòria P600s, d'Arlex design Ref.: V6+6275 o equivalent, basada en un perfil
d'extrusió d'alumini rectangular fixat al terra i al sostre mitjançant tacs d'expansió. El perfil
engloba en el seu interior un sistema d'ancoratge que garanteix el bloqueig a pressió del
vidre contra les gomes de insonorització i es remata amb una tapeta lateral ancorada amb un
sistema de clip.
La mampara permet una regulació en altura de 30 mm. (± 15 mm.), per compensar eventuals
desnivells positius o negatius en altura.
Dues gomes interiors asseguren el màxim de prestacions acústiques entre el vidre i el perfil.
El mateix sistema d'ancoratge, que utilitza un perfil en extrusió d'alumini de secció 45x39
mm., s'utilitza per els terminals de paret, amb l'objectiu d'obtenir un marc perimetral
homogeni permeten una regulació de 15 mm. (± 7,5 mm.). Alternativament, es pot utilitzar un
terminal telescòpi de secció 50x50 mm. que permet una regulació major de 40 mm. (± 20
mm.)
Els panells de vidre poden tenir un gruix de 6+6 mm., tant trempat com laminat. La utilització
de perfils en policarbonat transparent col·locats verticalment, entre vidre i vidre, assegura
una continuïtat estructural, aïllament acústic i màxima transparència de la mampara.
L'aïllament acústic es garantitza també amb dues gomes cilíndriques aplicades al llarg de tot
el perímetre de la mampara..
La mampara ofereix portes batents cegues o de vidre (amb o sense marc perimetral) i portes
corredisses cegues o de vidre amb el sistema de guia integrat en el propi perfil superior.

114,72000 €

Altres conceptes 15,21000 €

P-22 E66E0502 m2 Suministre i instal·lació de mampara divisòria de mòduls fabricats amb estructura metàl·lica
amb perfils d'acer laminat en fred i revestits amb neoprè per les dues cares, model P450,
d'Arlex design Ref.: P58275 o equivalent, per un perfecte aïllament acústic. L'estructura
permet regular-se en altura mitjançant anivelladors tensors en els extrems de cada muntant.
Els panells de 19 mm. de gruix s'ajusten a l'estructura amb clips que permeten els accessos
a l'interior de la mampara amb gran facilitat (permeten així el pas de qualsevol tipus
d'instal·lació tant en vertical com en horitzontal). L'espessor total de la mampara és de 115
mm., i pot ser completament cega, de vidre o mixta, gràcies a les cremalleres cada 32 mm.
que ens donen l'opció de modular el vidre a qualsevol altura. Finestres amb marcs d'alumini i
doble vidre laminat 3 + 3, totalment independents i practicables, restant espai lliure entre
vidres de 90 mm. per a la col·locació de venecianes.

310,15 €

B66E0502 m2 Mampara divisòria de mòduls fabricats amb estructura metàl·lica amb perfils d'acer laminat
en fred i revestits amb neoprè per les dues cares, model P450, d'Arlex design Ref.: P58275 o
equivalent, per un perfecte aïllament acústic. L'estructura permet regular-se en altura
mitjançant anivelladors tensors en els extrems de cada muntant. Els panells de 19 mm. de
gruix s'ajusten a l'estructura amb clips que permeten els accessos a l'interior de la mampara
amb gran facilitat (permeten així el pas de qualsevol tipus d'instal·lació tant en vertical com
en horitzontal). L'espessor total de la mampara és de 115 mm., i pot ser completament cega,
de vidre o mixta, gràcies a les cremalleres cada 32 mm. que ens donen l'opció de modular el
vidre a qualsevol altura. Finestres amb marcs d'alumini i doble vidre laminat 3 + 3, totalment
independents i practicables, restant espai lliure entre vidres de 90 mm. per a la col·locació de
venecianes.

297,72000 €

Altres conceptes 12,43000 €

P-23 E66E0503 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta batent de 97x275 amb fulla de vidre templat de 12
mm. de gruix, d'Arlex design Ref.: PB12275, inclosa la ferramenta, per a mampara modular
de vidre amb perfils d'alumini, col·locat en mampara Ref.: P600s d'Arlex design o equivalent.

813,36 €

B66E0503 u Mòdul de porta batent de 97x275 amb fulla de vidre templat de 12 mm. de gruix, d'Arlex
design Ref.: PB12275, inclosa la ferramenta, per a mampara modular de vidre amb perfils
d'alumini, col·locat

808,72000 €

Altres conceptes 4,64000 €

P-24 E66E0504 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta corredissa de 97x275 amb fulla de vidre templat de
12 mm. de gruix, d'Arlex design Ref.: PC12275, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular de vidre amb perfils d'alumini, col·locat en mampara Ref.: P600s d'Arlex design o
equivalent.

808,43 €

B66E0504 u Mòdul de porta corredissa de 97x275 amb fulla de vidre templat de 12 mm. de gruix, d'Arlex
design Ref.: PC12275, inclosa la ferramenta, per a mampara modular de vidre amb perfils
d'alumini, col·locat en mampara Ref.: P600s d'Arlex design o equivalent.

803,72000 €

Altres conceptes 4,71000 €
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P-25 E66E0505 u Suministre i instal·lació de mampara divisòria de mòdul mixte P450 d'Arlex design Ref.:
P66275 o equivalent, de 100 cm. de llargada i 275 cm. d'alçada bilaminat en la part inferior,
amb vidre des de 80 cm. fins 170 cm d'alçada i part superior bilaminada.

550,21 €

B66E0505 u Suministre i instal·lació de mampara divisòria de mòdul mixte P450 d'Arlex design Ref.:
P66275 o equivalent, de 100 cm. de llargada i 275 cm. d'alçada bilaminat en la part inferior,
amb vidre des de 80 cm. fins 170 cm d'alçada i part superior bilaminada.

543,95000 €

Altres conceptes 6,26000 €

P-26 E66E0506 u Suministre i instal·lació de mampara divisòria de mòdul mixte P450 d'Arlex design Ref.:
P59275 o equivalent, de 100 cm. de llargada i 275 cm. d'alçada bilaminat en la part inferior,
amb vidre des de 219 cm. fins a sostre.

456,75 €

B66E0507 u Suministre i instal·lació de mampara divisòria de mòdul mixte P450 d'Arlex design Ref.:
P59275 o equivalent, de 100 cm. de llargada i 275 cm. d'alçada bilaminat en la part inferior,
amb vidre des de 219 cm. fins a sostre.

449,05000 €

Altres conceptes 7,70000 €

P-27 E66E0507 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta corredissa de 97x275 amb fulla de vidre templat de
12 mm. de gruix, d'Arlex design Ref.: PC12275, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular de vidre amb perfils d'alumini, col·locat en mampara Ref.: P600s d'Arlex design o
equivalent.

92,75 €

B66E0506 u Terminal o inici mampara P600s d'Arlex design o equivalent, Ref.: MT 81,87000 €
Altres conceptes 10,88000 €

P-28 E66E0508 u Suministre i instal·lació de muntant d'electrificació rectangular de 10x5 per P600s d'Arlex
design Ref.: MER o equivalent.

92,75 €

B66E0508 u Muntant d'electrificació rectangular de 10x5 per P600s d'Arlex design Ref.: MER o equivalent. 81,87000 €
Altres conceptes 10,88000 €

P-29 E66E0509 u Suministre i instal·lació d'unio en àngle gir 90 graus amb junta de policarbonat per P600s
d'Arlex design Ref.: P2V o equivalent.

22,53 €

B66E0509 u Unio en àngle gir 90 graus amb junta de policarbonat per P600s d'Arlex design Ref.: P2V o
equivalent.

22,52000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-30 E66E0510 u Suministre i instal·lació d'unio 3 vies amb junta de policarbonat per P600s d'Arlex design
Ref.: P3V o equivalent.

22,53 €

B66E0510 u Unio 3 vies amb junta de policarbonat per P600s d'Arlex design Ref.: P3V o equivalent. 22,52000 €
Altres conceptes 0,01000 €

P-31 E66E0511 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta per mampara P450 de 100x275 amb fulla
bilaminada sencera de 50 mm. de gruix fins a sostre, d'Arlex design Ref.: P163275, inclosa la
ferramenta d'Arlex design o equivalent.

755,25 €

B66E0511 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta per mampara P450 de 100x275 amb fulla
bilaminada sencera de 50 mm. de gruix fins a sostre, d'Arlex design Ref.: P163275, inclosa la
ferramenta d'Arlex design o equivalent.

749,72000 €

Altres conceptes 5,53000 €

P-32 E66E0512 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta P450 de 100x275 amb fulla sencera de vidre
templat, d'Arlex design Ref.: P16275, inclosa la ferramenta d'Arlex design o equivalent.

1.052,58 €

B66E0512 u Suministre i instal·lació de mòdul de porta P450 de 100x275 amb fulla sencera de vidre
templat, d'Arlex design Ref.: P16275, inclosa la ferramenta d'Arlex design o equivalent.

1.051,65000 €

Altres conceptes 0,93000 €

P-33 E66E0513 u Suministre i instal·lació d'ajust cesc bilaminat P450 d'una alçada de 275 cm. amb llana de
roca interior, d'Arlex design Ref.: AJ275 o equivalent.

202,81 €

B66E0513 u Ajust cesc bilaminat P450 d'una alçada de 275 cm. amb llana de roca interior, d'Arlex design
Ref.: AJ275 o equivalent.

188,72000 €
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Altres conceptes 14,09000 €

P-34 E66E0514 u Suministre i instal·lació de tapeta terminal bilaminada per mampara P450 d'Arlex design Ref.:
MT9 o equivalent.

50,70 €

B66E0514 u Tapeta terminal bilaminada per mampara P450 d'Arlex design Ref.: MT9 o equivalent. 44,11000 €
Altres conceptes 6,59000 €

P-35 E66E0515 u Suministre i instal·lació de cantonera bilaminada per mampara P450 d'Arlex design Ref.:
AGB o equivalent.

248,97 €

B66E0515 u Cantonera bilaminada per mampara P450 d'Arlex design Ref.: AGB o equivalent. 245,45000 €
Altres conceptes 3,52000 €

P-36 E7613A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

15,00 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 3,28350 €
B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 9,93300 €

Altres conceptes 1,78350 €

P-37 E7BC37E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 190 a 200
g/m2, col·locat sense adherir

2,09 €

B7B137E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 190 a 200
g/m2

1,91400 €

Altres conceptes 0,17600 €

P-38 E7C29471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

7,79 €

B7C29470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa

7,24500 €

Altres conceptes 0,54500 €

P-39 E81121B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat

11,02 €

Altres conceptes 11,02000 €

P-40 E8241225 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica
esmaltada brillant, 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)

20,94 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,15810 €
B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,37278 €
B0FH2182 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o

quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)
17,31400 €

Altres conceptes 2,09512 €

P-41 E82Z1A10 m Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle
tancat, col·locada amb morter adhesiu

1,94 €

B82Z1A10 m Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle
tancat

0,50000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,14000 €
Altres conceptes 1,30000 €

P-42 E843C141 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista
de fibra vegetal porosa, de 600x 600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb
classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada
1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris

45,50 €
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intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

B843C141 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de
fibra vegetal porosa, 600x600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació
de resistència al foc B-s1, d0

41,63260 €

B84ZE510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

3,81100 €

Altres conceptes 0,05640 €

P-43 E8442103 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de
gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

13,04 €

B8442200 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5 mm de gruix, acabat vinílic , de 600x600
mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció
al foc A2-s1, d0

7,00400 €

B84ZE510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

3,81100 €

Altres conceptes 2,22500 €

P-44 E8445261 m2 Cel ras continu RF120 de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de
13+13 mm, llana de roca i 13+13mm. 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 4 m com a màxim, o qualsevol altre composició, segons fabricant placa, que compleixi el
requeriment RF120

95,55 €

B84Z7850 m2 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

7,83000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €
B7C91B10 m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft 2,51940 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,93358 €
B7D62C41 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 12 mm de gruix, amb una

conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació
en edificació i indústria

79,13080 €

Altres conceptes 3,32992 €

P-45 E844MCAB m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb
amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa
metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2, entramat ocult amb suspenció
mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de
6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament
acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm.
FORMAT SEGONS SECCIÓ DE PROJECTE

37,89 €

B7CQDAAA m2 Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic

5,42850 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €
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B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

2,69850 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,50558 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €
B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix

laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,62000 €

B84ZS137 u Amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa
metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2

6,00000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

9,19800 €

Altres conceptes 7,63312 €

P-46 E847DG2E m2 Cel ras de plaques de fibres minerals (fusta) aglomerades en humit, de 600x600 mm i 18 a
21 mm de gruix, acabat superficial llis, amb cantell ranurat, amb classe d'absorció acústica C
segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer
galvanitzat semioculta, formada per perfils principals tipus forma de T invertida de 24 mm de
base cada 0,6 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

25,45 €

B842BK9B m2 Placa de fibres minerals aglomerades en humit per a cel ras, acabat superficial llis, amb
cantell ranurat (C) segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 18 a 21 mm de gruix, amb un
coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,65 segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc
A2-s1,d0

18,48850 €

B84Z3410 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat
cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals i perfils rigiditzadors, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a
14 kg

4,48050 €

Altres conceptes 2,48100 €

P-47 E8741511 m2 Neteja i preparació de la superfície del actual terra fins a un grau de preparació Sa 2 1/2
segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig d'aigua i/o sorra seca i càrrega
manual de runa sobre contenidor amb escombrada final

4,49 €

Altres conceptes 4,49000 €

P-48 E898J350 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat picat o gotejat, amb una
capa d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica

4,37 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,78540 €
B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,02448 €
B89ZQ000 kg Pasta plàstica de picar 3,01879 €

Altres conceptes 0,54133 €

P-49 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,22 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,22522 €

Altres conceptes 3,34453 €

P-50 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

12,53 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,03500 €
B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €
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B89ZB000 kg Esmalt sintètic 4,49800 €
Altres conceptes 6,34675 €

P-51 E89AGBJ0 m2 Pintat de portes extensibles d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

15,21 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,30735 €
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,32764 €

Altres conceptes 9,57501 €

P-52 E9371CHB m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a
la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm de gruix

24,16 €

Altres conceptes 24,16000 €

P-53 E9558045 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600
mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial
d'acer i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons UNE-EN 12825

59,56 €

B9518045 m2 Estructura de peus regulables d'acer galvanitzat per a paviments tècnics interiors, per a una
alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix, amb nucli de sulfat de calci,
acabat superior amb acer i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons la norma UNE-EN
12825

54,29000 €

Altres conceptes 5,27000 €

P-54 E9DA1623 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, 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)

19,30 €

B0FG5182 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

12,35220 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,96098 €
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,44175 €

Altres conceptes 4,54507 €

P-55 E9P67A78 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 3,2 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4 mm, de diferents tipus depenents de zones humides i seques, i tant amb lloseta
com en continu.

22,46 €

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,10560 €
B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,86625 €
B9P67A78 m2 Làmina de linòleum, classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de 3,2mm de gruix 20,48550 €

Altres conceptes 1,00265 €

P-56 E9U341A1 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

4,70 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,03103 €
B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,14700 €
B9U341A0 m Sòcol de rajola gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària 4,40640 €

Altres conceptes 0,11557 €

P-57 E9V3A115 m Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

36,81 €

B9V35GB6 m Peça de gres extruït sense esmaltar ni polir acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó 30,88050 €
B0FG5172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25

peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)
2,43063 €
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B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 0,78089 €
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,19856 €

Altres conceptes 2,51942 €

P-58 E9VZ191J m repas i adeqüació del esglaons de la actual escala per deixar-los adequats a l'escala de
comunicació interior del projecte.

8,64 €

Altres conceptes 8,64000 €

P-59 EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

88,38 €

BAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

58,39000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 24,96000 €
Altres conceptes 5,03000 €

P-60 EAQEA4BC u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb
una llum de pas de 80+40 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10
cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop,
amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

210,22 €

BAZG2130 u Joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt 7,64000 €
BAQEA4B6 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb

una llum de pas de 80+40 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10
cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

191,78000 €

Altres conceptes 10,80000 €

P-61 EARB1101 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat,
compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter
de ciment 1:4

56,87 €

BARB1101 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat,
compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany

49,37000 €

Altres conceptes 7,50000 €

P-62 EARC1102 u Porta reixa per a sala de custodia amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, batent, amb pany,
ancorada amb morter de ciment 1:4

192,90 €

BARC1101 m2 Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, corredissa sobre una guia
inferior i conduïda per una guia superior, amb pany

173,20000 €

Altres conceptes 19,70000 €

P-63 EASA71N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,
col·locada

239,05 €

BASA71N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt 236,55000 €
Altres conceptes 2,50000 €

P-64 EATA8B63 u Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF acabat amb xapa de fusta de faig vernissada, de 40 mm de gruix, amb
un aïllament a soroll aeri de 43 dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 70 cm d'amplària i
210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta, col.locada

632,01 €

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 0,48632 €
BATA8B63 u Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat

per procés sec MDF acabat amb xapa de fusta de faig vernissada, de 40 mm de gruix, amb
un aïllament a soroll aeri de 43 dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 70 cm d'amplària i
210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta

613,15000 €
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Altres conceptes 18,37368 €

P-65 EATACY3A u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida
de material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents de 140 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària, 98 mm de gruix i aïllament acústic de 47 dB(A), amb maneta de
tanca a pressió p/lleva, col.locada

1.632,61 €

BATADY3A u Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida
de material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents de 140 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària, 98 mm de gruix i aïllament acústic de 47 dB(A), amb maneta de
tanca a pressió p/lleva

1.626,46000 €

Altres conceptes 6,15000 €

P-66 EAW82JB2 u Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a porta enrotllable, de 15 m2 de
superfície màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i
accessoris de muntatge, fixat a l'eix de la porta

755,68 €

BAW82JB2 u Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a porta enrotllable, de 15 m2 de
superfície màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i
accessoris de muntatge, per a fixar a l'eix de la porta

732,60000 €

Altres conceptes 23,08000 €

P-67 EB121FBG m Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser
inferior i superior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 100 cm i perfil de 15x15x2 mm, per a
rebre HPL amb emmarcat de perfils, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella

143,27 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,98000 €
B83L2AD8 m2 Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm

de gruix i de >= 4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament
al foc B-s2, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura llisa
semi-mat

37,02400 €

BB126WBQ m Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser
inferior i superior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 100 cm i perfil de 15x15x2 mm, per a
rebre HPL amb emmarcat de perfils, de 100 a 120 cm d'alçària

94,59000 €

Altres conceptes 9,67600 €

P-68 EB927FF2 u Placa de senyalització intormativa esterior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 40x40
cm, amb suport, fixada mecànicament

31,69 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €
BB927FF2 u Placa de senyalització intormació de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 40x40 cm amb

suport per a fixar mecànicament
30,10000 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-69 EB92U201 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat 84,13 €
BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 73,81500 €

Altres conceptes 10,31500 €

P-70 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 32,72 €
BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 26,86000 €
B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida

monocomponent
1,21905 €

Altres conceptes 4,64095 €

P-71 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

9,56 €

BD13129B M Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,53750 €
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BDW3B200 U Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,73000 €
BDY3B200 U EElement de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

Altres conceptes 7,28250 €

P-72 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

9,87 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €
BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN

50 mm i de llargària 5 m, per a encolar
1,77500 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,16000 €
Altres conceptes 6,91500 €

P-73 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,27 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm i de llargària 3 m, per a encolar

4,43300 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,42000 €

Altres conceptes 4,33700 €

P-74 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

14,81 €

BDY3B800 U Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €
BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,49810 €
BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,52760 €
BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN

160 mm i de llargària 5 m, per a encolar
6,02000 €

Altres conceptes 4,65430 €

P-75 ED7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, Àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, per cambra darrera doble paret.

24,82 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,25000 €
BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,50440 €
BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,32320 €
BD13199B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN

160 mm i de llargària 5 m, per a encolar
6,76800 €

Altres conceptes 9,97440 €

P-76 ED7FCONN u Treballs de connexió de la nova xraxa de sanejament interior a baixant existent al soterrani
aparcament. Inlou tot tipus de treball, material i accesoris per a la seva execució, així com la
gestió amb els diferents propietaris i ocupants de les diverses plantes.

125,74 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 16,68000 €
Altres conceptes 109,06000 €

P-77 EE42Q412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

8,69 €

BE42Q410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm

2,83560 €

BEW44000 U Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 1,63680 €
Altres conceptes 4,21760 €
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P-78 EE42Q612 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

8,84 €

BEW46000 u Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre 1,66320 €
BE42Q610 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN

1506), de gruix 0,5 mm
3,18240 €

Altres conceptes 3,99440 €

P-79 EE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

9,43 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 1,80840 €
BE42Q810 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN

1506), de gruix 0,5 mm
3,96780 €

Altres conceptes 3,65380 €

P-80 EE42Q912 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

18,88 €

BE42Q910 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm

4,87560 €

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 2,13180 €
Altres conceptes 11,87260 €

P-81 EE51APTA m2 Placa de llana mineral constituida per un panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit amb
alumini (alumini vist+kraft+mala de reforç+vel de vidre) per a l'exterior i amb un teixit negre
d'alta resistenciá mecènica per a l'interior (teixit neto), de 40 mm. de gruix donant compliment
a la norma UNE EN 14303. amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,039 W / (MOK),
classe de reàcció al foc B-S1,D0. Valor de coeficient d'absorció acústica 0,85 per a un gruix
de 40 mm. (I 0,90 per un gruix de 50 mm.). Classe d'estanqueïtat D i amb marques guia MTR
exteriors. Juntes encintades amb cinta autoadhesiva butílica, passamurs en xapa metàl·lica
galvanitzada de 0.8 mm.. de gruix, incloent transformacions, embocadures i la totalitat de
peces i complements per un correcte muntatge i un perfecte funcionament de la instal·lació
segons criteri de la direcció facultativa, inclós els no especificats en la present partida. Marca
ISOVER CLIMAVER APTA 40 o equivalent.

22,83 €

BE51APTA m2 Placa de llana mineral constituida per un panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit amb
alumini (alumini vist+kraft+mala de reforç+vel de vidre) per a l'exterior i amb un teixit negre
d'alta resistenciá mecènica per a l'interior (teixit neto), de 40 mm. de gruix donant compliment
a la norma UNE EN 14303. amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,039 W / (MOK),
classe de reàcció al foc B-S1,D0. Valor de coeficient d'absorció acústica 0,85 per a un gruix
de 40 mm. (I 0,90 per un gruix de 50 mm.). Classe d'estanqueïtat D i amb marques guia MTR
exteriors. Juntes encintades amb cinta autoadhesiva butílica, passamurs en xapa metàl·lica
galvanitzada de 0.8 mm.. de gruix,. Marca ISOVER CLIMAVER APTA 40 o equivalent.

19,73700 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu
alt

0,26000 €

BEW5B000 u SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE RECTANGULAR LLANA AÏLLANT, PREU ALT 2,42500 €
Altres conceptes 0,40800 €

P-82 EE51NETO m2 Panell rígid de llana mineral de llana de vidre d'alta densiat, revestit per la cara exterior amb
una llamina d'alumini reforçada amb paper Kraft i malla de vidre que actua com a barrera de
vapor, i per la seva cara interior amb un teixit net de vidre reforçat de color negre de gran
resistència mecànica, de 25 mm. d'espessor complint la norma UNE EN 14303, amb
conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W / (M*K), classe de reacció al foc A2-S1, D0 i cosi de
designació MW-EN 14303-T5-MV1. Inclou tot tipus de material i accesori tals com juntes
encintades amb cinta autpadhesiva butílica, passamurs en xapa metàl·lica galvanitzada de
0.8 mm. de gruix, incloent transformacions, embocadures i la totalitat de peces i
complements per un correcte muntatge i un perfecte funcionament de la instal·lació. Marca
ISOVER model CLIMAVER A2 NETO o equivalent.

25,78 €

BEW5B000 u SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE RECTANGULAR LLANA AÏLLANT, PREU ALT 2,42500 €
BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu

alt
0,26000 €
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BE51NETO m2 Panell rígid de llana mineral de llana de vidre d'alta densiat, revestit per la cara exterior amb
una llamina d'alumini reforçada amb paper Kraft i malla de vidre que actua com a barrera de
vapor, i per la seva cara interior amb un teixit net de vidre reforçat de color negre de gran
resistència mecànica, de 25 mm. d'espessor complint la norma UNE EN 14303, amb
conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W / (M*K), classe de reacció al foc A2-S1, D0 i cosi de
designació MW-EN 14303-T5-MV1. Inclou tot tipus de material i accesori tals com juntes
encintades amb cinta autpadhesiva butílica, passamurs en xapa metàl·lica galvanitzada de
0.8 mm. de gruix, incloent transformacions, embocadures i la totalitat de peces i
complements per un correcte muntatge i un perfecte funcionament de la instal·lació. Marca
ISOVER model CLIMAVER A2 NETO o equivalent.

22,94250 €

Altres conceptes 0,15250 €

P-83 EE52Q23A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb
classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb
massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports

23,58 €

BE52Q230 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb
classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb
massilla resistent a altes temperatures

15,21000 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 1,21250 €
Altres conceptes 7,15750 €

P-84 EE52Q24A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

23,39 €

BE52Q240 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió
marc cargolat i clips

13,18000 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 0,97000 €
Altres conceptes 9,24000 €

P-85 EEDHRA25 u Unitat exterior VRF, alta eficiencia, inverter, trifasica, amb bomba de calor a 3 tubs, de 77.5
kW de potència calorífica i de 67 kW de poténcia frigorífica, amb refrigerant R410A.
Dimensions de 2.458X784X1725 mm. i pes de 564 Kg. connectada a unitats interiors
remotes de condicionament d'aire de volum de refrigerant variable. Es considera totalment
instal·lada, incloent tot tipus d'accessoris i elements necessaris pel seu correcte
funcionament. Inclou línies frigorifiques de liquid i gas aïllades, així com línies elèctriques de
comandament i desguas. També inclou aïllament acústic de la unitat i elements antivibratoris,
així com treballs de moviment en horitzontal i vertical de l'equip amb grua i material
complementari. Es considera partida complerta amb unitat instal·lada, provada i en
funcionament. Marca HITACHI model SET FREE SIGMA alta eficiencia RAS-24FSXNPE o
equivalent.

30.044,78 €

BEDHRA25 u Unitat exterior VRF, alta eficiencia, inverter, trifasica, amb bomba de calor a 3 tubs, de 77.5
kW de potència calorífica i de 67 kW de poténcia frigorífica, amb refrigerant R410A.
Dimensions de 2.458X784X1725 mm. i pes de 564 Kg. Marca HITACHI model SET FREE
SIGMA alta eficiencia RAS-24FSXNPE o equivalent.

29.498,40000 €

Altres conceptes 546,38000 €

P-86 EEJHCH04 u Caixa per a recuperació de calor múltiple amb 4 sortides i capacitat total de 44,8 Kw.,
dimensions 260x303x352, pes de 14 Kg. Es considera totalment instal·lada i en perfecte
estat de funcionament, incloent tot tipus d'accessoris necessari, ajudes d'obra de paleteria i
material complementari. Mesura la unitat instal·lada, provada i en funcionament. Marca
HITACHI model CH-BOX múltiple referència CH-AP04MSSX. o equivalent.

2.975,29 €

BEJHCH04 u Caixa per a recuperació de calor múltiple amb 4 sortides i capacitat total de 44,8 Kw.,
dimensions 260x303x352, pes de 14 Kg.t. Marca HITACHI model CH-BOX múltiple
referència CH-AP04MSSX. o equivalent

2.838,40000 €

Altres conceptes 136,89000 €

P-87 EEJHCH08 u Caixa per recuperació de calor múltiple amb 8 sortides i capacitat total de 85 Kw. de
dimensions 260x543x352, de pes 25 Kg. Es considera totalment instal·lada i en perfecte
estat de funcionament, incloent tot tipus d'accesoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i
material complementari. Mesura la unitat instal·lada, provada i en funcionamernt. Marca
HITACHI model CH-BOX múltiple referència CH-AP08MSSX o equivalent.

5.772,04 €
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BEJHCH08 u Caixa per recuperació de calor múltiple amb 8 sortides i capacitat total de 85 Kw. de
dimensions 260x543x352, de pes 25 Kg. Marca HITACHI model CH-BOX múltiple referència
CH-AP08MSSX o equivalent.

5.678,40000 €

Altres conceptes 93,64000 €

P-88 EEJHCH12 u Caixa per recuperació de calor múltiple amb 12 sortides i capacitat total de 85 Kw.de
dimensions 260x783x352 i pes de 36 Kg. Es considera totalment instal·lada i en perfecte
estat de funcionament, incloent tot tipus d'accessoris necessari , ajudes d'obra de paleteria i
material complementari. Mesura la unitat instal·lada, provada i en funcionament. Marca
HITACHI, model CH-BOX multiple referencia CH-AP12MSSX o equivalent.

8.210,41 €

BEJHCH12 u Caixa per recuperació de calor múltiple amb 12 sortides i capacitat total de 85 Kw.de
dimensions 260x783x352 i pes de 36 Kg. Marca HITACHI, model CH-BOX multiple referencia
CH-AP12MSSX o equivalent.

8.154,40000 €

Altres conceptes 56,01000 €

P-89 EEJHIM04 u Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma set free, potència
nominal de refrigeració de 1,1 Kw i poténcia nòminal de calefacció de 1,3 Kw., nivell de
pressió acústica de 19/20/23/26 DB(A),, cabdal d'aire de 360/410/468/510 m3/h., dimensions
de 570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació de 3x2,50 mm2 i diàmetre de tubs
(LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. incloent comandament PC-ART. Es considera totalment
instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus d'accessoris necessaris,
ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat instal·lada, provada i en
funcionament. Marca HITACHI model system free  RCIM-0.4FSN4E o equivalent.

1.424,81 €

BEJHPCAR u Comandament a distància cablejat de série mural amb programador, control d'operacions
bàsiques d'unitat, com la temperatura i la velocitat de ventilació. Inclou operacions de control,
d'arrencada / parada quotidianes (ON/OFF) al llarg de la setmana i controla fins a 16 unitats,
multillenguatge. Marca HITACHI model PC-ARFPE o equivalent.

130,40000 €

BEJHIM04 u Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma set free, potència
nominal de refrigeració de 1,1 Kw i poténcia nòminal de calefacció de 1,3 Kw., nivell de
pressió acústica de 19/20/23/26 DB(A),, cabdal d'aire de 360/410/468/510 m3/h., dimensions
de 570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació de 3x2,50 mm2 i diàmetre de tubs
(LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. Marca HITACHI model system free RCIM-0.4FSN4E o
equivalent.

1.133,60000 €

Altres conceptes 160,81000 €

P-90 EEJHIM08 u Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma set free, potència
nominal de refrigeració de 2,2 Kw i poténcia nòminal de calefacció de 2,5 Kw., nivell de
pressió acústica de 24,5/29/33/36 DB(A),, cabdal d'aire de 360/480/570/600 m3/h.,
dimensions de 570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació de 3x2,50 mm2 i
diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. incloent comandament PC-ART. Es
considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat
instal·lada, provada i en funcionament. Marca HITACHI model system free RCIM-0.8FSN4E
o equivalent.

1.459,44 €

BEJHPCAR u Comandament a distància cablejat de série mural amb programador, control d'operacions
bàsiques d'unitat, com la temperatura i la velocitat de ventilació. Inclou operacions de control,
d'arrencada / parada quotidianes (ON/OFF) al llarg de la setmana i controla fins a 16 unitats,
multillenguatge. Marca HITACHI model PC-ARFPE o equivalent.

130,40000 €

BEJHIM08 u Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma set free, potència
nominal de refrigeració de 2,2 Kw i poténcia nòminal de calefacció de 2,5 Kw., nivell de
pressió acústica de 24,5/29/33/36 DB(A),, cabdal d'aire de 360/480/570/600 m3/h.,
dimensions de 570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació de 3x2,50 mm2 i
diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. incloent comandament PC-ART. Marca
HITACHI model system free  RCIM-0.8FSN4E o equivalent.

1.168,80000 €

Altres conceptes 160,24000 €

P-91 EEJHIM10 u Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma set free, potència
nominal de refrigeració de 2,8 Kw i poténcia nòminal de calefacció de 3,2 Kw., nivell de
pressió acústica de 24,5/30/34/38 DB(A),, cabdal d'aire de 360/510/600/720 m3/h.,
dimensions de 570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació de 3x2,50 mm2 i
diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. incloent comandament PC-ART. Es
considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat

1.480,77 €
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instal·lada, provada i en funcionament. Marca HITACHI model system free RCIM-1FSN4E o
equivalent.

BEJHIM10 u Unitat interior de sostre tipus cassete de 4 vies de 600x600, gamma set free, potència
nominal de refrigeració de 2,8 Kw i poténcia nòminal de calefacció de 3,2 Kw., nivell de
pressió acústica de 24,5/30/34/38 DB(A),, cabdal d'aire de 360/510/600/720 m3/h.,
dimensions de 570x570x285 mm. i pes de 25 Kg., cable d'alimentació de 3x2,50 mm2 i
diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. incloent comandament PC-ART. Marca
HITACHI model system free  RCIM-1FSN4E o equivalent.

1.190,40000 €

BEJHPCAR u Comandament a distància cablejat de série mural amb programador, control d'operacions
bàsiques d'unitat, com la temperatura i la velocitat de ventilació. Inclou operacions de control,
d'arrencada / parada quotidianes (ON/OFF) al llarg de la setmana i controla fins a 16 unitats,
multillenguatge. Marca HITACHI model PC-ARFPE o equivalent.

130,40000 €

Altres conceptes 159,97000 €

P-92 EEJHMHAT u Módul hidrònic d'alta temperatura per sistema VRF amb una potència térmica de 16 kW i
potència sonora de 57 DB(A). Canonades de liquid/gas de 3/8´´ I 5/8´´. Connexions
hidràuliques de 1´´1/4. Mesures de 802*600*623 i pes de 136 Kg. Inclou sistema de control.
Es considera totalment instal·lat i en perfecte estat de funcionament. Inclou tot tipus
d'accessori necessari, Ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Mesura la unitat
instal3lada provada i en funcionament. Marca HITACHI, model RWHT-5.0VNF1E o equivalent

8.426,09 €

BEJHMHAT h Módul hidrónic d'alta temperatura per a sistema VRF amb una poténcia térmica de 16 kW i
poténcia sonora de 57 DB(A). Canonades de liquid/gas de 3/8´´ I 5/8´´. Connexions
hidràuliques de 1´´1/4. Mesures des de 802*600*623 i pes de 136 Kg. Marca HITACHI,
model RWHT-5.0VNF1E o equivalent.

8.243,00000 €

BEJHPCWE u Comandament multifunció per mòdul HYDRO FREE. Marca HITACHI MODEL PC-ARFWE o
equivalent

130,40000 €

Altres conceptes 52,69000 €

P-93 EEJHRP09 u Unitat interior de conductes de sostre horitzontal, gama baixa silueta, potència nominal de
refrigeració de 2.2 Kw. i potència nominal de calefacció de 2.5 Kw., nivell de prerssió acústica
de 29/31/33 DB(A), cabdal d'aire de 378/432/480 m3/h., pressió disponible de 50 PA.,
dimensions de 702x600X275 mm. i pes de 26 Kg.., cable d'alimentació de 3X2,50 mm2 i
diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades. Inclou comandament encastat a parets,
considerant totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Es considera
totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus d'accesori
necessari, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Es considera unitat
instal·lada, provada i en funcionament.Marca HITACHI model RPI-0.8FSN5E + PC-ARFPE o
equivalent.

1.039,96 €

BEJHRP09 u Unitat interior de conductes de sostre horitzontal, gama baixa silueta, potència nominal de
refrigeració de 2.2 Kw. i potència nominal de calefacció de 2.5 Kw., nivell de prerssió acústica
de 29/31/33 DB(A), cabdal d'aire de 378/432/480 m3/h., pressió disponible de 50 PA.,
dimensions de 702x600X275 mm. i pes de 26 Kg.., cable d'alimentació de 3X2,50 mm2 i
diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'1/4 - 1/2 polzades.Marca HITACHI model RPI-0.8FSN5E +
PC-ARFPE o equivalent.

908,80000 €

BEJHPCAR u Comandament a distància cablejat de série mural amb programador, control d'operacions
bàsiques d'unitat, com la temperatura i la velocitat de ventilació. Inclou operacions de control,
d'arrencada / parada quotidianes (ON/OFF) al llarg de la setmana i controla fins a 16 unitats,
multillenguatge. Marca HITACHI model PC-ARFPE o equivalent.

130,40000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-94 EEJHRP25 u Unitat interior de conductes de sostre horitzontal , gama mitja pressió, potència nominal de
refrigeració de 7,1 Kw. i potència nominal de calefacció de 8.5 Kw., nivell de pressió acústica
de pressió acústica de 28/30 DB(A), cabdal d'aire de 780/960/1140 m3/h., pressió disponible
de 30/125 PA. Dimensions de 1084x600x275 mm. i pes de 36 Kg., cable d'alimentació de
3X2,50 mm2 i diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'3/8 - 5/8 polzades. Inclou comandament
encastat a paret. Es considera totalment instal·lat i en perfecte estat de funcionament,
incloent tot tipus d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari
. Es considera unitat instal·lada, provada i en funcionament. Marca HITACHI model
RPI-2.5FSN5E o equivalent.

1.354,75 €
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BEJHPCAR u Comandament a distància cablejat de série mural amb programador, control d'operacions
bàsiques d'unitat, com la temperatura i la velocitat de ventilació. Inclou operacions de control,
d'arrencada / parada quotidianes (ON/OFF) al llarg de la setmana i controla fins a 16 unitats,
multillenguatge. Marca HITACHI model PC-ARFPE o equivalent.

130,40000 €

BEJHRP25 U UNITAT INTERIOR DE CONDUCTES DE SOSTRE HORITZONTAL, GAMA MITJA
PRESSIÓ, POTÈNCIA NOMINAL DE REFRIGERACIÓ DE 7.1 KW I POTÈNCIA NOMINAL
DE CALEFACCIÓ DE 8.5 KW. NIVELL DE PRESSIÓ ACÚSTICA DE 28/30 DB(A), CABAL
D'AIRE DE 780/960/1.140 M3/H. PRESSIÓ DISPONIBLE DE 30/125 PA. DIMENSIONS DE
1.084*600X275 MM I PES DE 36 KG. MARCA HITACHI, MODEL RPI-2.5FSN5E

1.062,40000 €

Altres conceptes 161,95000 €

P-95 EEJHRP30 u Unitat interior de conducte de sostre horitzontal, gama mitja pressió, potència nominal de
refrigeració de 8 Kw. i potència nominal de calefacció de 9 Kw., nivell de pressió acústica de
29/31 DB(A), cabdal d'aire de 960/1140/1320 m3/h., pressió disponible de 30/125 PA.,
dimensions de 1084x600x275 mm. i pes de 36 Kg. cable d'alimentació de 3X2,50 mm2 i
diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'3/8 - 5/8 polzades, incloent comandament encastat a paret.
Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Es considera
unitat instal·lada, provada i en funcionament. Marca HITACHI model RPI-3.0FSN5E o
equivalent.

1.434,27 €

BEJHRP30 u Unitat interior de conducte de sostre horitzontal, gama mitja pressió, potència nominal de
refrigeració de 8 Kw. i potència nominal de calefacció de 9 Kw., nivell de pressió acústica de
29/31 DB(A), cabdal d'aire de 960/1140/1320 m3/h., pressió disponible de 30/125 PA.,
dimensions de 1084x600x275 mm. i pes de 36 Kg. cable d'alimentació de 3X2,50 mm2 i
diàmetre de tubs (LIQ./GAS) D'3/8 - 5/8 polzades, incloent comandament encastat a paret.
Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament, incloent tot tipus
d'accessoris necessaris, ajudes d'obra de paleteria i material complementari. Es considera
unitat instal·lada, provada i en funcionament. Marca HITACHI model RPI-3.0FSN5E o
equivalent.

1.143,20000 €

BEJHPCAR u Comandament a distància cablejat de série mural amb programador, control d'operacions
bàsiques d'unitat, com la temperatura i la velocitat de ventilació. Inclou operacions de control,
d'arrencada / parada quotidianes (ON/OFF) al llarg de la setmana i controla fins a 16 unitats,
multillenguatge. Marca HITACHI model PC-ARFPE o equivalent.

130,40000 €

Altres conceptes 160,67000 €

P-96 EEJUG14R u Unitat de tractament d'aire per ubicació a l'interior, amb cabdal d'aire nominal de 5.000 m³/h.
per cabdal variable en funció de sonda de CO2 i pressió constant Sistema de recuperació
rotatiu., Eficiència de recuperació de calor sensible superior al 80%. Sistema de ventiladors
de baix consum enérgetic, alt grau de rendiment, amb ventiladors d'acoblament directe sense
carcassa, Motor i variador de freqüencia integrats, pèrdues de càrrega externes disponibles,
recorregut d'aire exterior d'impulsió de 150 PA. Recorregut aire d'extracció de descarrega de
150 PA. connexions flexibles per a l'embocadura dels conductes d'aire, filtres G4 + F7.
Quadre de connexió elèctrica estanc per a intemperie, sistema de control integrat en el
quadre, unitat de control i visualització.. Accés a distancia mitjançant connexió internet i
navegador web per a consultar tots els valors analògics i digitals de l'equip. Registre dels
historials dels valors analògics i digitals, modificació a distancia dels valors de consigna i dels
relotges setmanals de funcionament. Interface amb modem analògic per a la transmissió de
dades per a la vigilancia i el control de l'equip, incloent sondes, juntes, peces de connexió,
claus i la resta de material necessari pel seu funcionament. Dimensions de
2.080x1.400x1.727 mm. (llargxamplexalt). pes total 649 kg.. Es considera equip totalment
instal3lat, connectat i en perfecte estat de funcionament, incloent posta en marxa per
personal format i acreditat/autoritzat pel fabricant. Marca SWEGON model UTA GOLD 14 RX
intempèrie o equivalent.

16.889,78 €

BEJUG14R u Unitat de tractament d'aire per ubicació a l'interior, amb cabdal d'aire nominal de 5.000 m³/h.
per cabdal variable en funció de sonda de CO2 i pressió constant Sistema de recuperació
rotatiu., Eficiència de recuperació de calor sensible superior al 80%. Sistema de ventiladors
de baix consum enérgetic, alt grau de rendiment, amb ventiladors d'acoblament directe sense
carcassa, Motor i variador de freqüencia integrats, pèrdues de càrrega externes disponibles,
recorregut d'aire exterior d'impulsió de 150 PA. Recorregut aire d'extracció de descarrega de
150 PA. connexions flexibles per a l'embocadura dels conductes d'aire, filtres G4 + F7.
Quadre de connexió elèctrica estanc per a intemperie, sistema de control integrat en el
quadre, unitat de control i visualització.. Accés a distancia mitjançant connexió internet i
navegador web per a consultar tots els valors analògics i digitals de l'equip. Registre dels
historials dels valors analògics i digitals, modificació a distancia dels valors de consigna i dels
relotges setmanals de funcionament. Interface amb modem analògic per a la transmissió de

16.785,00000 €
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dades per a la vigilancia i el control de l'equip, incloent sondes, juntes, peces de connexió,
claus i la resta de material necessari pel seu funcionament. Dimensions de
2.080x1.400x1.727 mm. (llargxamplexalt). pes total 649 kg..

Altres conceptes 104,78000 €

P-97 EEKNBW12 u Boca d'aspiració circular d'acer galvanitzat, lacada en color blanc, per connextar a conducte
d'extracció de 125 mm. de diametre per un cabdal màxim de 220 m3/h. inclòs accesori per
adaptació. Marca MADEL model BWC 125 o equivalent..

15,45 €

BEKNBW12 u Boca d'aspiració circular d'acer galvanitzat, lacada en color blanc, per connextar a conducte
d'extracció de 125 mm. de diametre per un cabdal màxim de 220 m3/h. inclòs accesori per
adaptació. Marca MADEL model BWC 125 o equivalent..

12,29000 €

Altres conceptes 3,16000 €

P-98 EEKNBW16 u Boca d'aspiració circular d'acer galvanitzat, lacada en color blanc, per connextar a conducte
d'extracció de 160 mm. de diametre per un cabdal màxim de 280 m3/h. inclòs accesori per
adaptació. Marca MADEL model BWC 160 o equivalent.

15,66 €

BEKNBW16 u Boca d'aspiració circular d'acer galvanitzat, lacada en color blanc, per connextar a conducte
d'extracció de 160 mm. de diametre per un cabdal màxim de 280 m3/h. inclòs accesori per
adaptació. Marca MADEL model BWC 160 o equivalent.

14,92000 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-99 EEKNDS3M u Difusor circular d'alumini (per sostres de 60*60) de diàmetre 315 mm, amb disc central
extraible lacat de color blanc per un cabdal d'aire de 960 m3/h. amb un nivell sonor inferior a
30 DB(A). Incloent tot tipus d'accessoris per un corecte muntatge i funcionament. Marca
MADEL model DSO-MOD-T15 / 315 o equivalent.

103,91 €

BEKNDS3M u Difusor circular d'alumini (per sostres de 60*60) de diàmetre 315 mm, amb disc central
extraible lacat de color blanc per un cabdal d'aire de 960 m3/h. amb un nivell sonor inferior a
30 DB(A). Incloent tot tipus d'accessoris per un corecte muntatge i funcionament. Marca
MADEL model DSO-MOD-T15 / 315 o equivalent.

103,81000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-100 EEKNLM10 u Reixa lineal de paret amb angle de deflexió de 0°. fabricada en alumini extruit, amb junta de
segellat per la part posterior del marc. Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat
de funcionament. Marca MADEL model LMT MINI 1000x100 o equivalent.

40,95 €

BEKNLMKC u Reixa lineal de paret amb angle de deflexió de 0°. fabricada en alumini extruit, amb junta de
segellat per la part posterior del marc. Es considera totalment instal·lada i en perfecte estat
de funcionament. Marca MADEL model LMT MINI 1000x100 o equivalent.

36,89000 €

Altres conceptes 4,06000 €

P-101 EEKNSC12 u Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular, de diàmetre 125 mm.,
estanca al pas de l'aire, fabricada en acer galvanitzat i equipada amb servomotor. Es
considera totalment instal3lada i connectada pel seu perfecte funcionament. Marca MADEL
model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D125 o equivalent

125,38 €

BEKNSC12 u Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular, de diàmetre 125 mm.,
estanca al pas de l'aire, fabricada en acer galvanitzat i equipada amb servomotor. Marca
MADEL model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D125 o equivalent

109,00000 €

Altres conceptes 16,38000 €

P-102 EEKNSC20 u Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular, de diàmetre 200 mm.,
estanca al pas de l'aire, fabricada en acer galvanitzat i equipada amb servomotor. Es
considera totalment instal3lada i connectada pel seu perfecte funcionament. Marca MADEL
model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D200 o equivalent

128,83 €

BEKNSC20 u Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular, de diàmetre 200 mm.,
estanca al pas de l'aire, fabricada en acer galvanitzat i equipada amb servomotor. Es
considera totalment instal3lada i connectada pel seu perfecte funcionament. Marca MADEL
model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D200 o equivalent

112,51000 €
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Altres conceptes 16,32000 €

P-103 EEKNSC25 u Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular, de diàmetre 250 mm.,
estanca al pas de l'aire, fabricada en acer galvanitzat i equipada amb servomotor. Es
considera totalment instal3lada i connectada pel seu perfecte funcionament. Marca MADEL
model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D250 o equivalent

130,28 €

BEKNSC25 u Comporta motoritzada de regulació de cabdal i pressió d'aire circular, de diàmetre 250 mm.,
estanca al pas de l'aire, fabricada en acer galvanitzat i equipada amb servomotor. Es
considera totalment instal3lada i connectada pel seu perfecte funcionament. Marca MADEL
model SCC-E/M0/GSD121.1A-24V  D250 o equivalent

114,00000 €

Altres conceptes 16,28000 €

P-104 EEMSSL25 u Eixugamans per aire injectat, automàtic antivandalic amb posta en marxa mitjançant cèdula
fotoeléctrica i parada al retirar les mans. Temps d'assecat 6-8 segons amb control de
seguretat per cas de funcionament continu. Construït amb xassis d'alumini cabdal de
descarrega de 1760 m3/h, nivell de pressió sonora 70 DBA. Alimentació monofasica 230 V i
fusible de protecció tèrmica. Mides de 617x300x195 mm. (alçadaxampladaxfondària).
Totalment instal·lat i donant les prestacions de projecte. Marca Nofer model V-JET
TRIBALDE o equivalent.

818,53 €

BEMSSL25 u Eixugamans per aire injectat, automàtic antivandalic amb posta en marxa mitjançant cèdula
fotoeléctrica i parada al retirar les mans. Temps d'assecat 6-8 segons amb control de
seguretat per cas de funcionament continu. Construït amb xassis d'alumini cabdal de
descarrega de 1760 m3/h, nivell de pressió sonora 70 DBA. Alimentació monofasica 230 V i
fusible de protecció tèrmica. Mides de 617x300x195 mm. (alçadaxampladaxfondària).
Totalment instal·lat i donant les prestacions de projecte. Marca Nofer model V-JET
TRIBALDE o equivalent.

818,00000 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-105 EEMSTD50 u Extractor acustic tubular helicocentrifug per intercalar rn conducte, amb un cabdal de 500
m3/h. per una perdua de carrega de 5 mm.c.a. i un nivell sonor de 22 DB (A), amb una
velocitat màxima de 2.500 R.P.M. construit amb una carcassa exterior de planxa d'acer
protegida amb poliprópilé. Tensió d'alimentació monofasica 220 V i fusible de protecció
térmica, totalment instal·lat i donan les prestacions de projecte. Marca S&P model MIXVENT
TD-500/160 silent o equivalent

216,45 €

BEMSTD50 u Extractor acustic tubular helicocentrifug per intercalar rn conducte, amb un cabdal de 500
m3/h. per una perdua de carrega de 5 mm.c.a. i un nivell sonor de 22 DB (A), amb una
velocitat màxima de 2.500 R.P.M. construit amb una carcassa exterior de planxa d'acer
protegida amb poliprópilé. Tensió d'alimentació monofasica 220 V i fusible de protecció
térmica. Marca S&P model MIXVENT TD-500/160 silent o equivalent

199,19000 €

Altres conceptes 17,26000 €

P-106 EEMSTD80 u Extractor acustic tubular helicocentrifug per intercalar rn conducte, amb un cabdal de 800
m3/h. per una perdua de carrega de 10 mm.c.a. i un nivell sonor de 28 DB (A), amb una
velocitat màxima de 2.170 R.P.M. construit amb una carcassa exterior de planxa d'acer
protegida amb poliprópilé. Tensió d'alimentació monofasica 220 V i fusible de protecció
térmica, totalment instal·lat i donan les prestacions de projecte. Marca S&P model MIXVENT
TD-800/200 silent o equivalent.

291,73 €

BEMSTD80 u Extractor acustic tubular helicocentrifug per intercalar rn conducte, amb un cabdal de 800
m3/h. per una perdua de carrega de 10 mm.c.a. i un nivell sonor de 28 DB (A), amb una
velocitat màxima de 2.170 R.P.M. construit amb una carcassa exterior de planxa d'acer
protegida amb poliprópilé. Tensió d'alimentació monofasica 220 V i fusible de protecció
térmica. Marca S&P model MIXVENT TD-800/200 silent o equivalent.

275,63000 €

Altres conceptes 16,10000 €

P-107 EEUH02A0 u Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire amb component de comunicació al
sistema, 24 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat.

197,39 €

BEUH02A0 u Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire amb component de comunicació al
sistema, 24 V de tensió d'alimentació.

189,00000 €

Altres conceptes 8,39000 €

P-108 EEV3HA32 u Control central amb pantalla tàctil de 10,2´´ amb interface d'usuari gràfic intuitiu de fàcil
control per a una gestió màxima de 160 unitats interiors. Es considera totalment instal3lat,
programat i en perfecte estat de funcionament. Marca HITACHI model PSC-A32MN o

2.087,81 €
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equivalent.

BEV3HA32 u Control central amb pantalla tàctil de 10,2´´ amb interface d'usuari gràfic intuitiu de fàcil
control per a una gestió màxima de 160 unitats interiors. Es considera totalment instal3lat,
programat i en perfecte estat de funcionament. Marca HITACHI model PSC-A32MN o
equivalent.

1.829,60000 €

Altres conceptes 258,21000 €

P-109 EEZG410A kg Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-410A. Inclou taxes i impostos 186,68 €
BEZG410A kg Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-410A. 185,00000 €

Altres conceptes 1,68000 €

P-110 EEZMH102 u Junta de derivació de 2 tubs de la línia frigorífica de les unitats interiors, instal3lat i
comprovat. Marca HITACHI E-102SN4 o equivalent.

161,80 €

BEZMH102 u Junta de derivació de 2 tubs de la línia frigorífica de les unitats interiors, instal3lat i
comprovat. Marca HITACHI E-102SN4 o equivalent.

146,00000 €

Altres conceptes 15,80000 €

P-111 EEZMH202 u Derivador de la línea frigorifica de les unitats interiors, instal·lat i comprovat. Marca HITACHI
E-202XN3 o equivalent

331,20 €

BEZMH202 u Derivador de la línea frigorifica de les unitats interiors, instal·lat i comprovat. Marca HITACHI
E-202XN3 o equivalent

318,00000 €

Altres conceptes 13,20000 €

P-112 EEZMH322 u Junta de derivació de 3 tubs de la línea frigorífica de les unitats interiors, instal·lat i
comprovat. Marca HITACHI E-322XN3 o equivalent

438,54 €

BEZMH322 u Junta de derivació de 3 tubs de la línea frigorífica de les unitats interiors, instal·lat i
comprovat. Marca HITACHI E-322XN3 o equivalent

427,00000 €

Altres conceptes 11,54000 €

P-113 EF218211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1´´ 1/2´´ de mida de
rosca, segons norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment. Inclou pintat (color reglamentari) del tub i accessoris.

15,30 €

BF218200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1´´ 1/2´´ de mida de
rosca, segons norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat. Inclou pintat (color reglamentari) del
tub i accessoris.

7,72140 €

BFW21810 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´ 1/2´´, per a roscar 1,74600 €
BFY21810 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´ 1/2´´,

roscat
0,51500 €

B0A71H00 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,17110 €
Altres conceptes 5,14650 €

P-114 EF21M911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), série M segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment.

23,36 €

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat 0,71000 €
B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,27260 €
BF21M900 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca

(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), série M segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment.

14,48400 €

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, per a roscar 2,60400 €
Altres conceptes 5,28940 €
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P-115 EF5283B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat.

7,78 €

BF528300 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la
norma UNE-EN 1057

3,36600 €

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,19000 €

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,39300 €
Altres conceptes 3,83100 €

P-116 EF5293B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baixà i col·locat
superficialment.

6,62 €

BF529300 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la
norma UNE-EN 1057

4,18200 €

BFW529B0 U Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritatT 0,24750 €
BFY5A900 U Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre

nominal, per a soldar per capilaritat
0,11000 €

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,13200 €
Altres conceptes 1,94850 €

P-117 EF52A3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

7,84 €

BFY5AA00 U Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,12500 €

BFW52AB0 U Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,35850 €
B0A75C00 U Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,12900 €
BF52A300 M Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la

norma UNE-EN 1057
5,48760 €

Altres conceptes 1,73990 €

P-118 EF52B3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

12,55 €

Altres conceptes 12,55000 €

P-119 EF52C3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment.

12,73 €

B0A75G00 u Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interior 0,28400 €
BF52C300 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la

norma UNE-EN 1057
8,62920 €

BFW52CB0 u Accessori per a tub de coure 42 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,95700 €
BFY5AC00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 42 mm de diàmetre

nominal, per a soldar per capilaritat
0,46000 €

Altres conceptes 2,39980 €

P-120 EF5A42B0 m Tub de coure R250 (semidur) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,76 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata i col·locat
superficialment.

3,30 €
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BF5A4100 m Tub de coure R250 (semidur) per a instal·lacions frigorifiques de 1/4 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0,76 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

0,71400 €

BFY5A4B0 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 1/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat.

0,24300 €

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 1/4 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

0,20700 €

B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior. 0,18480 €
Altres conceptes 1,95120 €

P-121 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 3/8'' de diàmetre nominal, d'0,76 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata i col·locat
superficialment.

3,37 €

B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior. 0,18480 €
BFY5A4B0 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 1/4 ´´ de diàmetre

nominal, per a soldar per capilaritat.
0,24300 €

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 1/4 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

0,20700 €

BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) de 3/8'' de diàmetre nominal, d'0,76 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057.

0,81600 €

Altres conceptes 1,91920 €

P-122 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,53 €

B0A71400 u Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,18480 €
BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,76 mm, segons norma

UNE-EN 12735-1
3,19260 €

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

0,23400 €

BFY5A5B0 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,29100 €

Altres conceptes 1,62760 €

P-123 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,88 €

B0A71600 u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,13600 €
BFY5A6B0 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre

nominal, per a soldar per capilaritat
0,42000 €

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·larita

0,14700 €

BF5A6200 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,76 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

2,17260 €

Altres conceptes 2,00440 €

P-124 EF5A64B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata i col·locat
superficialment.

5,44 €

B0A71600 u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,13600 €
BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal,

per a soldar per capil·larita
0,14700 €
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BF5464B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

3,06000 €

BFY5A6B0 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,42000 €

Altres conceptes 1,67700 €

P-125 EF5A73B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment sota canal per a fluids i subjecta amb el sistema de
grapes de la canal.

14,18 €

BF5A7300 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

13,44360 €

BFY5CQ00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,45000 €

BFW5A7B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

0,12000 €

Altres conceptes 0,16640 €

P-126 EF5AA6B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1'' 1/8 de diàmetre nominal i de gruix 11 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb alitage de plata i col·locat
superficialment

8,02 €

B0A71C00 U Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior 0,11700 €
BF5AA600 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´ 1/8 de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma

UNE-EN 12735-1
5,31420 €

BFY5AAB0 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 1´´ 1/8 de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,54000 €

BFW5AAB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 1´´ 1/8 de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat.

0,44100 €

Altres conceptes 1,60780 €

P-127 EF5AB4B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons
norma UNE-EN 12735-1, per soldar per capilaritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dicultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal.

16,22 €

BF5AB400 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´ 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons
norma UNE-EN 12735-1

13,78020 €

BFW5ABB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´ 3/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat.

0,67950 €

BFY5CV00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´ 3/8´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat.

0,73200 €

Altres conceptes 1,02830 €

P-128 EFB1A455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

15,55 €

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,51940 €

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

9,15300 €

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,15000 €

Altres conceptes 3,72760 €

P-129 EFQ33ABM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment

6,81 €
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amb grau de dificultat alt.

BFQ33ABA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,

3,29460 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,21000 €

Altres conceptes 3,30540 €

P-130 EFQ3687L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix,
sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

5,77 €

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,12000 €

BFQ3687A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix,
sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,66140 €

Altres conceptes 0,98860 €

P-131 EFQ3F2M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per
a tub de diàmetre exterior 6,5 mm, de 19,0 mm de gruix promig i classificació M1 de reacció
al foc, amb un grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

4,23 €

BFYQF3M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes
d'escuma elastomèrica, de 10 mm. de diàmetre exterior i 19 mm de gruix promig, amb un
diametre interior aproximat de l'aïllament de 12 mm.

0,27000 €

BFQ3F2M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per
a tub de diàmetre exterior 6,5 mm, de 19,0 mm de gruix promig i classificació M1 de reacció
al foc..

2,55000 €

Altres conceptes 1,41000 €

P-132 EFQ3F3M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per
a tub de diàmetre exterior de 10 mm, de 19 mm de gruix de promig i classificació M1 de
reacció al foc, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

4,41 €

BFQ3F3M0 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA ANTICONDENSACIÓ PER A
CANONADES D'ACER O COURE DE 10 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 19,0 MM DE
GRUIX DE MITJANA, I CLASSIFICACIÓ M1 DE REACCIÓ AL FOC

2,84580 €

BFYQF3M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes
d'escuma elastomèrica, de 10 mm. de diàmetre exterior i 19 mm de gruix promig, amb un
diametre interior aproximat de l'aïllament de 12 mm.

0,27000 €

Altres conceptes 1,29420 €

P-133 EFQ3F5M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per
a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix de promig i classificació M1 de reacció
al foc, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

5,34 €

BFQ3F5M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per
a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix de promig i classificació M1 de reacció
al foc.

3,95760 €

BFYQF5M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes
d'escuma elastomèrica, de 15 mm de diàmetre exterior, de 19 mm. de gruix promig

0,37000 €

Altres conceptes 1,01240 €

P-134 EFQ3F6M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per
a tub de diàmetre exterior 18 mm i classificació M1 de reacció al foc, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment.

5,52 €
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BFQ3F6M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per
a tub de diàmetre exterior 18 mm i classificació  M1 de reacció al foc.

3,96780 €

BFYQF6M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
18 mm de diàmetre exterior, de 19 mm. de gruix promig.

0,41000 €

Altres conceptes 1,14220 €

P-135 EFQ3F8M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure, per
a tub de diàmetre exterior 23 mm, de 19 mm de gruix, amb classificació M1 de reacció al foc,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.

6,11 €

BFYQF6M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
18 mm de diàmetre exterior, de 19 mm. de gruix promig.

0,41000 €

BFQ3F8M2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure, per
a tub de diàmetre exterior 23 mm, de 19 mm de gruix, amb classificació M1 de reacció al foc.

4,89600 €

Altres conceptes 0,80400 €

P-136 EFQ3F9M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 21 mm de gruix, i classificació M1 de reacció al foc amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment.

5,82 €

BFQ3F9M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades d'acer o coure per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 21 mm de gruix, i classificació M1 de reacció al foc.

5,33460 €

BFYQF9M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb
escumes elastomeriques de 28 mm. de diàmetre exterior, de 21,0 mm. de gruix promig, amb
un diámetre interior aproximat de l'aïllament de 30 mm.

0,26000 €

Altres conceptes 0,22540 €

P-137 EFQAS342 m Aïllament térmic i barrera tallvapor d'escuma elàstomerica de 30 mm. de gruix per a
cononades de DN 42 mm., incloent la preparació de superficies i el segellat total. Marca
Armstrong - Armaflex SH-30-42 o equivalent.

16,67 €

Altres conceptes 16,67000 €

P-138 EFQAS818 m Aïllament tèrmic i barrera tallvapor d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 24 mm de gruix, incloent la preparació de
superficies i el segellat total. Marca Armstrong Armaflex SH-24-18 o equivalent.

7,74 €

Altres conceptes 7,74000 €

P-139 EFQAS822 m Aïllament térmic i barrera tallvapor d'escuma elastomerica de 24 mm. de gruix, per a
canonades de DN 22 mm. incloent la preparació de superficies i el segellat total. Marca
Armstrong Armaflex SH-24-22 o equivalent.

8,06 €

Altres conceptes 8,06000 €

P-140 EFQAS828 m Aïllament tèrmic i barrera de tallvapor d'escuma elastomerica de 24 mm de gruix, per a
canonades de DN 28 mm., incloent la preparació de superficies i el segellat total. Inclou
l'aïllament de tots els accesoris de la instal·lació hidraulica (valvules, col·lectors, antiretorns,
etc.), així com dues capes d'esmalt Armafinisch. Marca Armstrong Armaflex SH 24-28 o
equivalent.

10,52 €

Altres conceptes 10,52000 €

P-141 EFQAS835 m Aïllament térmic i barrera tallvapor d'escuma elastomerica de 24 mm. de gruix, per a
canonades de DN 35 mm. incloent la preparació de superficies i el segellat total. Inclou
l'aïllament de tots els accessoris de la instal·lació hidraulica (valvules, col·lectors, antiretorns,
etc.), així com dues capes d'esmalt armafinish, Marca Armstrong Armaflex SH-24-35 o
equivalent.

11,45 €

Altres conceptes 11,45000 €

P-142 EFQAT922 m Aïllament tèrmic amb coquilla d'escuma de polietile d'alta qualitat per a canonades que
transport de fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, coeficient de conductivitat termica a 10 ØC de 0.038 W/MK, incloent
preparacióde superficies i el segellat total. Marca Armstrong Tubolit DG 9-22 o equivalent.

4,18 €

Altres conceptes 4,18000 €
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P-143 EFQAT928 m Aïllament térmic amb coquilla d'escuma de polietile d'alta qualitat de 9 mm. d'espesor, per a
canonades de DN 28 mm., incloent la preparació de superficies i el segellat total. Marca
Armstrong -TubolitT DG 9-28 o equivalent.

.

4,29 €

Altres conceptes 4,29000 €

P-144 EFQAT935 m Aïllament térmic amb coquilla d'escuma de polietile d'alta qualitat de 9 mm. de gruix, per a
canonades de DN 35 mm. coeficient de conductivitat térmica a 10 ØC de 0.038 W/MK.,
incloent la preparació de superficies i el segellat total. Marca Armstrong -TubolitT DG 9-35 o
equivalent.

4,60 €

Altres conceptes 4,60000 €

P-145 EFQAT942 m Aïllament tèrmic amb coquilla d'escuma de polietile, d'alta qualitat, de 9 mm de gruix per a
canonades de DN 42 mm, coeficient de conductivitat térmica a 10 ØC de 0.038 W/MK.,
incloent la preparació de superficie i segellat total. Marca Armstrong Tubolit DG- 9-42 o
equivalent..

4,79 €

Altres conceptes 4,79000 €

P-146 EG116D62 u Caixa general de protecció de poliéster reforçat amb fibra de vidre de 250 A, segons
esquema UNESA NÚMERO 7 o equivalent, seccionable en carrega (BUC), inclosa base
portafusibles trifàsica amb fusibles, neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment.

168,26 €

BGW11000 U Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,00000 €
BG116D80 u Caixa general de protecció de poliéster reforçat amb fibra de vidre de 250 A, segons

esquema UNESA NÚMERO 7 o equivalent, seccionable en carrega (BUC), inclosa base
portafusibles trifàsica amb fusibles, neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment.

154,63000 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-147 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

7,90 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €
BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a

muntar superficialment
1,63000 €

Altres conceptes 5,95000 €

P-148 EG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció
normal/IP-40, muntada superficialment.

12,92 €

BG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció
normal/IP-40, i per muntar superficialment.

4,65000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €
Altres conceptes 7,95000 €

P-149 EG1AU001 u Amari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta sis moduls i
muntat superficialment.

634,47 €

BG1AU001 u Amari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta sis moduls i
muntat superficialment.

506,40000 €

BG3B6600 m Platina de coure nua de 100 mm2 de secció (20x5 mm), per a 275 A d'intensitat màxima 19,75000 €
BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €
BGW3U001 u Conjunt suport embarrat vertical 630 A 95,16000 €

Altres conceptes 8,20000 €

P-150 EG1AU005 u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de
capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat i muntat.

600,26 €
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BG1AU005 u Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de
capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat i muntat.

520,19000 €

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 49,60000 €
Altres conceptes 30,47000 €

P-151 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de
tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

499,36 €

BG1PUA16 U Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A),
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial

438,52000 €

Altres conceptes 60,84000 €

P-152 EG1PUD16 u Protecció diferencial TMF10, 80-160 A (55-111 kW),PRFV,col.adossat CPM 287,42 €
BG1PUD16 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111

kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular
de poliéster reforçat amb fibra de vidre.

268,99000 €

Altres conceptes 18,43000 €

P-153 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

1,79 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,72420 €

Altres conceptes 0,92580 €

P-154 EG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,05 €

BG212810 M Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,06080 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
Altres conceptes 0,84920 €

P-155 EG21291J m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,38 €

BG212910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,48920 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
Altres conceptes 0,75080 €

P-156 EG212A1J m Tub rígid de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,72 €

BG212A10 m Tub rígid de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,91760 €
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BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
Altres conceptes 0,66240 €

P-157 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,10 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,91800 €

Altres conceptes 0,18200 €

P-158 EG22K711 m Tub flexible corrugat de polipropilé, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,76 €

BG22K710 m Tub flexible corrugat de polipropilé, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,37740 €

Altres conceptes 0,38260 €

P-159 EG22K915 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre cel ras.

0,99 €

BG22K910 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre cel ras.

0,73440 €

Altres conceptes 0,25560 €

P-160 EG2DB3F1 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

18,35 €

BG2DB3F0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm 10,79000 €
BGW2DB3F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer

galvanitzat en calent, de 30 mm d'alçària i 200 mm d'amplària
3,74000 €

BGY2ABF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

3,71000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-161 EG2DB3K1 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçaria 30 mm i amplària 400
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.

31,82 €

BGY2ABK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

6,81000 €

BG2DB3K0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçaria 30 mm i amplària 400
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.

17,93000 €

BGW2DB3K u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent, de 30 mm d'alçària i 400 mm d'amplària.

5,29000 €

Altres conceptes 1,79000 €

P-162 EG2DF3D2 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

10,07 €
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BG2DF3D0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm. 2,99000 €

BGY2ABD2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 100 mm d'amplària.

6,16000 €

Altres conceptes 0,92000 €

P-163 EG2DF3H2 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

19,01 €

BGY2ABH2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

9,95000 €

BG2DF3H0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm, 6,94000 €
Altres conceptes 2,12000 €

P-164 EG2P1503 m Safata de reixeta de dimensions 150x35 mm, fabricada amb barilla de diámetre 4.5 mm
electrosoldades d'acer al carboni segons UNEIX 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120),
amb vora de seguretat, certificat d'assaigs de resistència/estabilitat al foc EF90, segons
DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO segons UNEIX- EN-ISO-
2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb la directiva europea ROHS 2002/95/CE. Inclou
part proporcional de suports i altres accessoris necessaris. Es considera totalment instal·lada
i en perfecte estat de funcionament.Marca PEMSA, model REJIBAND 150x35, REF.
60221150 o equivalent.

12,80 €

BG2P1503 u Safata de reixeta de dimensions 150x35 mm, fabricada amb barilla de diámetre 4.5 mm
electrosoldades d'acer al carboni segons UNEIX 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120),
amb vora de seguretat, certificat d'assaigs de resistència/estabilitat al foc EF90, segons
DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO segons UNEIX- EN-ISO-
2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb la directiva europea ROHS 2002/95/CE. Marca
PEMSA, model REJIBAND 150x35, REF. 60221150 o equivalent.

10,94000 €

BGW2D001 u Part proporcional d'accesoris per a safates metál·liques. 1,32000 €
Altres conceptes 0,54000 €

P-165 EG2P3003 m Safata de reixeta de dimensions 300x35 mm, fabricada amb barilla de diámetre 4.5 mm
electrosoldades d'acer al carboni segons UNEIX 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120),
amb vora de seguretat, certificat d'assaigs de resistència/estabilitat al foc EF90, segons
DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO segons UNEIX- EN-ISO-
2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb la directiva europea ROHS 2002/95/CE. Inclou
part proporcional de suports i altres accessoris necessaris. Es considera totalment instal·lada
i en perfecte estat de funcionament.Marca PEMSA, model REJIBAND 300x35, REF.
60221300 o equivalent.

13,63 €

BG2P3003 m Safata de reixeta de dimensions 300x35 mm, fabricada amb barilla de diámetre 4.5 mm
electrosoldades d'acer al carboni segons UNEIX 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120),
amb vora de seguretat, certificat d'assaigs de resistència/estabilitat al foc EF90, segons
DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO segons UNEIX- EN-ISO-
2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb la directiva europea ROHS 2002/95/CE. Marca
PEMSA, model REJIBAND 300x35, REF. 60221300 o equivalent.

10,19000 €

BGW2D001 u Part proporcional d'accesoris per a safates metál·liques. 1,32000 €
Altres conceptes 2,12000 €

P-166 EG2P4003 m Safata de reixeta de dimensions 400x35 mm, fabricada amb barilla de diámetre 4.5 mm
electrosoldades d'acer al carboni segons UNEIX 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120),
amb vora de seguretat, certificat d'assaigs de resistència/estabilitat al foc EF90, segons
DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO segons UNEIX- EN-ISO-
2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb la directiva europea ROHS 2002/95/CE. Inclou
part proporcional de suports i altres accessoris necessaris. Es considera totalment instal·lada
i en perfecte estat de funcionament.Marca PEMSA, model REJIBAND 300x35, REF.
60221400 o equivalent.

16,25 €

BG2P4003 m Safata de reixeta de dimensions 400x35 mm, fabricada amb barilla de diámetre 4.5 mm
electrosoldades d'acer al carboni segons UNEIX 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120),
amb vora de seguretat, certificat d'assaigs de resistència/estabilitat al foc EF90, segons
DIN4102-12, marcat N d' AENOR, i acabat anticorrosió BYCRO segons UNEIX- EN-ISO-

14,34000 €
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2081, lliure de crom hexavalent d'acord amb la directiva europea ROHS 2002/95/CE. Es
considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament.Marca PEMSA, model
REJIBAND 300*35, REF. 60221400 o equivalent.

BGW2D001 u Part proporcional d'accesoris per a safates metál·liques. 1,32000 €
Altres conceptes 0,59000 €

P-167 EG312196 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

5,25 €

BG312190 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

4,70220 €

Altres conceptes 0,54780 €

P-168 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 15 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

1,12 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 15 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums.

1,08120 €

Altres conceptes 0,03880 €

P-169 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub o safata.

1,63 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums.

1,49940 €

Altres conceptes 0,13060 €

P-170 EG3124B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 3 x 70/35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

11,17 €

BG3124B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 3 x 70/35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

10,92420 €

Altres conceptes 0,24580 €

P-171 EG312646 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata.

3,85 €

BG312640 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums.

3,35580 €

Altres conceptes 0,49420 €

P-172 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata.

5,17 €

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums.

4,70220 €

Altres conceptes 0,46780 €
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P-173 EG312676 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata.

12,24 €

BG312670 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums.

10,59780 €

Altres conceptes 1,64220 €

P-174 EG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,65 €

BG32B120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,34680 €

Altres conceptes 0,30320 €

P-175 EG32B134 m Cable amb conductor de coure de 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

0,78 €

BG32B130 m Cable amb conductor de coure de 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines amb baixa emissió
fums.

0,55080 €

Altres conceptes 0,22920 €

P-176 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 4,59 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

Altres conceptes 2,94420 €

P-177 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DINN

87,96 €

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

79,00000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €
Altres conceptes 8,54000 €

P-178 EG415F97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 KA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

26,96 €

BG415F97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 KA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

26,29000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €
Altres conceptes 0,25000 €

P-179 EG415GA9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

37,39 €

BG415GA9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

35,04000 €
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BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €
Altres conceptes 1,93000 €

P-180 EG415GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

37,97 €

BG415GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

35,73000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €
Altres conceptes 1,82000 €

P-181 EG415GAD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

39,20 €

BG415GAD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DINA, PER A
MUNTAR EN PERFIL DIN

37,20000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €
Altres conceptes 1,58000 €

P-182 EG415GKC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

83,16 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €
BG415GKC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,

tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

74,13000 €

Altres conceptes 8,61000 €

P-183 EG415GKF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

85,74 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €
BG415GKF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,

tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

76,74000 €

Altres conceptes 8,58000 €

P-184 EG415GKH U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

92,63 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €
BG415GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,

tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

83,74000 €

Altres conceptes 8,47000 €

P-185 EG415GKJ u IInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60347-2 de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

112,01 €
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BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €
BG415GKJ u IInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,

tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60347-2 de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

100,96000 €

Altres conceptes 10,63000 €

P-186 EG41H7PN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 80 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

282,05 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €
BG41H7PN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i

calibrat a 80 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

266,97000 €

Altres conceptes 14,66000 €

P-187 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

58,72 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €
BG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

56,82000 €

Altres conceptes 1,52000 €

P-188 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe A, superinmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

341,28 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €
BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe A, superinmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat

nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

329,63000 €

Altres conceptes 11,27000 €

P-189 EG47494E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) fixat a pressió

56,09 €

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,46000 €
BG47494A u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada

d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) fixat a pressió

54,12000 €

Altres conceptes 1,51000 €

P-190 EG48A442 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

134,78 €

BG48A442 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

124,82000 €
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BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,42000 €
Altres conceptes 9,54000 €

P-191 EG48A444 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat sobre carril DIN

189,27 €

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,42000 €
BG48A444 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima

transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat sobre carril DIN
180,16000 €

Altres conceptes 8,69000 €

P-192 EG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat

102,99 €

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,42000 €
BG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, col·locat
92,55000 €

Altres conceptes 10,02000 €

P-193 EG4RU005 u Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V. i comandament de 230 V. amb indicador de
maniobres d'aturada automatica. Marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina,
tipus CT Ref. 15390 de Merlin Guerin o equivalent, isntal·lat.

38,69 €

BG4RU005 u Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V. i comandament de 230 V. amb indicador de
maniobres d'aturada automatica. Marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina,
tipus CT Ref. 15390 de Merlin Guerin o equivalent, isntal·lat.

37,01000 €

Altres conceptes 1,68000 €

P-194 EG51UD0X u Equip de comptatge trifàsic per a subministre BT d'instal·lació de climatització per instal·lar
en quadre eléctric a carriñl DIN. Totyalment instal·lat.

234,47 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 22,53000 €
BG51UD01 u Equip de comptatge trifàsic per a subministre BT d'instal·lació de climatització per instal·lar

en quadre eléctric a carriñl DIN. Totyalment instal·lat.
211,50400 €

Altres conceptes 0,43600 €

P-195 EG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors
d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

684,45 €

BG51UE02 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors
d'intensitat 200/5

656,89000 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 22,53000 €
Altres conceptes 5,03000 €

P-196 EG6211E3 u Interruptor/commutador, de tipus universal, bipolar (2P), 16 A/250 V, amb tecla, encastat.
Marca Jung model LS990 o equivalent.

17,83 €

BG6211E3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, per encastar. Marca
Jung model LS990 o equivalent

17,51000 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-197 EG62DIME u Regulador touch panel de lluminària led amb sistema 0-10V del tipus dimmer encastat a
paret. Es considera totalment instal·lat, connectat i regulat. Marca Luzteco model PE388TW o
equivalent.

100,16 €
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BG62DIME u Regulador touch panel de lluminària led amb sistema 0-10V del tipus dimmer encastat a
paret. Es considera totalment instal·lat, connectat i regulat. Marca Luzteco model PE388TW o
equivalent.

95,20000 €

Altres conceptes 4,96000 €

P-198 EG63B153 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
muntada superficialment a canal o taula o encastada a paret.

9,74 €

BG63B153 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa, preu alt

8,91000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-199 EGDZ001N u Xarxa equipotencial de zones humides reslitzada amb conductor de 4 mm2. inclou connexió
a terra de totes les canalitzacions metal·liques existents i de tots els elements conductors
que siguin accessibles segons REBT.

28,43 €

EG31E406 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

9,93510 €

BP0100DH u Petit material 0,75000 €
Altres conceptes 17,74490 €

P-200 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

18,81 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i per muntar superficialment

18,33000 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-201 EH0O855L u Lumenera led 50 W estanca IP65, amb cos d'una sola peca de policarbonat, reflector blanc,
difusor d'altes prestacions de policarbonat opal, 4.500 lúmens i 4000 ºK, totalment instal·lada
i inclosos tpts els elements i accessoris.

175,17 €

BH0O855L u Lumenera led 50 W estanca IP65, amb cos d'una sola peca de policarbonat, reflector blanc,
difusor d'altes prestacions de policarbonat opal, 4.500 lúmens i 4000 ºK, totalment instal·lada
i inclosos tpts els elements i accessoris.

166,44000 €

Altres conceptes 8,73000 €

P-202 EH0ODLJW u Downligth de led, orientable per encastar, de 10 W de potència, 230V amb angle de 15º i
temperatura de color de 4000ºK. fabricat en alumini i termoesmaltat en color blanc, amb
dissipador de calor i kmuntat esncastat en sostre. Totalment acabat incloent elements de
subjecció i accessoris de muntatge per a instal·lació encastada. Marca Luzteco model
LU-DLJW10B o equivalent.

79,23 €

BH0ODLJW u Downligth de led, orientable per encastar, de 10 W de potència, 230V amb angle de 15º i
temperatura de color de 4000ºK. fabricat en alumini i termoesmaltat en color blanc, amb
dissipador de calor i kmuntat esncastat en sostre. Totalment acabat incloent elements de
subjecció i accessoris de muntatge per a instal·lació encastada. Marca Luzteco model
LU-DLJW10B o equivalent.

69,00000 €

Altres conceptes 10,23000 €

P-203 EH0OIL1U u Llumenera les per a tira continua encastada a sostre de 36 W de potència regulable 0-10V i
1502 mm. de longitud, fabricada en alumini, termoesmaltada en color blanc, amb connexions
elèctriques de clema i component òptic difusor de policarbonat. Connexió a 230 V. i
temperatura de color 4000 °K, CRI>80. Es considera totalment instal·lada pel seu correcte
funcionament. Marca Luzteco SRL 4932-036 o equivalent.

133,11 €

BH0OIL1U u Llumera les per a tira continua encastada a sostre de 36 W de potència regulable 0-10V i
1502 mm. de longitud, fabricada en alumini, termoesmaltada en color blanc, amb connexions
elèctriques de clema i component òptic difusor de policarbonat. Connexió a 230 V. i
temperatura de color 4000 °K, CRI>80. Es considera totalment instal·lada pel seu correcte
funcionament. Marca Luzteco SRL 4932-036 o equivalent.

126,00000 €
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Altres conceptes 7,11000 €

P-204 EH0ZEME1 u Llumera led d'emergencia, per encastar en cel ras, amb optica U (per espais oberts) i/o
optica R per a passadis, de forma circular de diàmetre 33 mm., autonoma d'1 hora i 250
lumens. Es considera totalment instal·lada per a un correcte funcionament. Marca Luzteco
model MSU/250/1/E/SEM

77,67 €

BH0ZEME1 u Llumera led d'emergencia, per encastar en cel ras, amb optica U (per espais oberts) i/o
optica R per a passadis, de forma circular de diàmetre 33 mm., autonoma d'1 hora i 250
lumens. Es considera totalment instal·lada per a un correcte funcionament. Marca Luzteco
model MSU/250/1/E/SEM

72,00000 €

Altres conceptes 5,67000 €

P-205 EH0ZF201 u Dowligth led encastat en cel ras de 10 W de potència amb led Cree cob de 652 lúmens i
3000ºK, AC 230V, amb feix de llum de 15º d'obertura i regulació 0-10V. Totalment
instal3lada, inclos tot tipus de materials i accessoris. Marca Luzteco model F1201-10W-15º o
equivalent.

67,07 €

BH0ZF201 u Dowligth led encastat en cel ras de 10 W de potència amb led Cree cob de 652 lúmens i
3000ºK, AC 230V, amb feix de llum de 15º d'obertura i regulació 0-10V. Totalment
instal3lada, inclos tot tipus de materials i accessoris. Marca Luzteco model F1201-10W-15º o
equivalent.

64,00000 €

Altres conceptes 3,07000 €

P-206 EH0ZPA42 u Lluminària panell led de 600*600 mm de 42 W de potència diamable 0-10V, UGR<19, per a
instal·lació de superficie amb una vida útil de 50.000 hores amb led qualitat professional,
xassís d'alumini de gran dissipació tèrmica i difusor opal microprisma amb driver extern
temperatura de color de 4.000º K, 4000 lúmens, PFC>0.90 i IR>80. es considera totalment
instal3lada i en perfecte estat de funcionament. Marca Luzteco model
LU-PLNW6060-UGR(4000K) o equivalent.

120,61 €

BH0ZPA42 u Lluminària panell led de 600*600 mm de 42 W de potència diamable 0-10V, UGR<19, per a
instal·lació de superficie amb una vida útil de 50.000 hores amb led qualitat professional,
xassís d'alumini de gran dissipació tèrmica i difusor opal microprisma amb driver extern
temperatura de color de 4.000º K, 4000 lúmens, PFC>0.90 i IR>80. es considera totalment
instal3lada i en perfecte estat de funcionament. Marca Luzteco model
LU-PLNW6060-UGR(4000K) o equivalent.

112,00000 €

Altres conceptes 8,61000 €

P-207 EH0ZSTRI m Lmenera lineal led de qualitat professional, de 14,4 w/m, temperatura de color 4000 ºK, amb
perfil d'alumini de 19x19 mm. de secció. amb difusor opal, transformador 12V-IP22 d'alta
qualitat amb connexions cargolades i amb 3 anys de garantia de tots els components. Es
considera totalment instal3lat i en perfecte estat de funcionament. Marca Luzteco o
equivalent.

63,43 €

BZ0ZSTRI m Lmenera lineal led de qualitat professional, de 14,4 w/m, temperatura de color 4000 ºK, amb
perfil d'alumini de 19x19 mm. de secció. amb difusor opal, transformador 12V-IP22 d'alta
qualitat amb connexions cargolades i amb 3 anys de garantia de tots els components. Es
considera totalment instal3lat i en perfecte estat de funcionament. Marca Luzteco o
equivalent.

55,25000 €

Altres conceptes 8,18000 €

P-208 EH413126 m Carril electrificat trifàsic de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 230 V de tensió
nominal de 16 A d'intensitat nominal per circuit, muntat encastat, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat.

60,96 €

BH413221 m Carril electrificat trifàsic de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 230 V de tensió
nominal de 16 A d'intensitat nominal per circuit, muntat encastat, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat.

36,16000 €

BH4W3200 u Part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i elements d'acabat per
a carrils electrificats trifasics d'enllumenat, per a muntar encastats.

16,58000 €

Altres conceptes 8,22000 €

P-209 EH431311 u Projector led de com a màxim 30 W, i feix de llum modificable entre 10º i 45º. Temperatura de
color de 4000ºK, per carril electrificat completament orientable, amb grau de protecció IP20,
muntat en carril elèctrificat no encastat. Marca Luzteco o equivalent.

85,07 €
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BHP31311 u Projector led de com a màxim 30 W, i feix de llum modificable entre 10º i 45º. Temperatura de
color de 4000ºK, per carril electrificat completament orientable, amb grau de protecció IP20,
muntat en carril elèctrificat no encastat. Marca Luzteco o equivalent.

81,80000 €

Altres conceptes 3,27000 €

P-210 EH6DLENS u Llumenera d'emergencia led de superficie fixada a parament i d'autonomia d'1 hora i 2000
lúmens. Es considera totalment instal3lada per un correcte funcionament. Marca Legrand
661608.

31,74 €

BH6DLENS u Llumenera d'emergencia led de superficie fixada a parament i d'autonomia d'1 hora i 2000
lúmens. Es considera totalment instal3lada per un correcte funcionament. Marca Legrand
661608.

31,00000 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-211 EHTKMOVI u Interruptor de proximitat i crepuscular, per a instal·lar encastat en sostre, angle de detecció
360º. regulables i combinables amb master i esclau, tensió 230V/50-60 MZ, grau de protecció
IP-20, cobertura de 79 m² a 2,5 m. d'alçada totalment instal·lat i comprobat. Marca Luxomat
PD2N-M-1C-LED o equivaalent

127,77 €

BHTKMOVI u Interruptor de proximitat i crepuscular, per a instal·lar encastat en sostre, angle de detecció
360º. regulables i combinables amb master i esclau, tensió 230V/50-60 MZ, grau de protecció
IP-20, cobertura de 79 m² a 2,5 m. d'alçada totalment instal·lat i comprobat. Marca Luxomat
PD2N-M-1C-LED o equivaalent

116,00000 €

Altres conceptes 11,77000 €

P-212 EJ13B71B u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, encastat a taulell

122,00 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,36375 €
BJ13B71B u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color

blanc i preu alt
111,25000 €

Altres conceptes 10,38625 €

P-213 EJ13B71P u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, col·locat sobre peu

153,00 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,36375 €
BJ13B71P u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color

blanc i preu alt
139,66000 €

Altres conceptes 12,97625 €

P-214 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

191,06 €

BJ14BA1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i
preu alt

188,90000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,17460 €
Altres conceptes 1,98540 €

P-215 EJ14TIRC u Placa turca de porcel·lana esmaltada, de sortida vertical, de color blanc, preu alt, col3locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evaquació.

59,98 €

BJ14TURC u Placa turca de porcel·lana esmaltada, de sortida vertical, de color blanc, preu alt. 55,90000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,17460 €

Altres conceptes 3,90540 €

P-216 EJ16B212 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i
preu alt, col·locat amb fixacions murals

160,10 €
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BJ16B212 u Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color
blanc i preu alt

153,60000 €

Altres conceptes 6,50000 €

P-217 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

72,96 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,21825 €
BJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb

fixacions
67,05000 €

Altres conceptes 5,69175 €

P-218 EJ1Z3B12 U Tapa tubs d'alimentació, muntat a urinari mural de porcellana vitrificada color blanc, preu alt 3,69 €
B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,18000 €
BJ1Z3B12 u Tapa tubs d'alimentació d'urinari mural de porcellana vitrificada, de color blanc, preu alt 1,14000 €

Altres conceptes 2,37000 €

P-219 EJ1ZBB02 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana
vitrificada, preu superior

50,28 €

BJ1ZBB02 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada,
preu superior

46,52000 €

Altres conceptes 3,76000 €

P-220 EJ22112X u Aixeta mescladora/barrejadora, antirrobatori temporitzada mural, muntada superficialment,
per a dutxa, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

92,98 €

BJ22112A u Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

82,26000 €

Altres conceptes 10,72000 €

P-221 EJ22E720 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt 8,74 €
BJ22E720 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, per a fixar a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt 8,72000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-222 EJ23U010 u Aixeta mescladora/barrejadora antirrobatori, temporitzada amb polsador antirrobatori per a
lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, per aigua calenta i freda,
encastada, preu alt, amb dues entrades de maniguets

90,87 €

BJ2ZU010 u Elements d'enllaç i ràcords 4,12000 €
BJ23U010 u Aixeta mescladora/barrejadora antirrobatori, temporitzada amb polsador antirrobatori per a

lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, per aigua calenta i freda,
encastada, preu alt, amb dues entrades de maniguets

84,62000 €

Altres conceptes 2,13000 €

P-223 EJ24TURC u Fluxor per a placa turca, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada d'1´´

123,07 €

BJ248125 u Fluxor per a placa turca, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada d'1´´

116,92000 €

Altres conceptes 6,15000 €

P-224 EJ268121 u Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub d'enllaç, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

128,09 €

BJ268121 u Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub d'enllaç, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

122,91000 €

Altres conceptes 5,18000 €
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P-225 EJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

121,67 €

BJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

115,25000 €

Altres conceptes 6,42000 €

P-226 EJ3224BF u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

25,42 €

BJ3224BF u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 30 mm,
per a connectar al ramal

15,93000 €

Altres conceptes 9,49000 €

P-227 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4,
roscat a un sifó de llautó cromat

9,99 €

BJ331151 U Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàmetre
1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat

9,83000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-228 EJ3617NG u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC

4,51 €

BJ3617NG u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per
a connectar al ramal de PVC

1,15000 €

Altres conceptes 3,36000 €

P-229 EJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC 5,75 €
BJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de

PVC
3,11000 €

Altres conceptes 2,64000 €

P-230 EJ3847D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

10,77 €

BJ3847D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC

5,43000 €

Altres conceptes 5,34000 €

P-231 EJ38E7DG u Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC

10,88 €

BJ38E7DG U Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al
ramal de PVC

5,07000 €

Altres conceptes 5,81000 €

P-232 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

65,99 €

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat.

60,96000 €

Altres conceptes 5,03000 €

P-233 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

140,79 €

BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 134,49000 €
Altres conceptes 6,30000 €

P-234 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

71,85 €
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BJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

66,91000 €

Altres conceptes 4,94000 €

P-235 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

269,58 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable

249,56000 €

Altres conceptes 20,02000 €

P-236 EJAPAS03 u Bescanviador acumulador d'aigua calenta sanitària de capacitat d'emmagatzematge 300
litres fabricat en acer amb revestiment interior de resines del tipus POLYWARM. Aïllament
amb poliuretà rigid de 50 mm. de gruix, amb un coeficient de conductivitat tèrmica 0.038
W/MK. Acabament exterior amb funda sky de 0.28 mm. Ànode de protecció datodica del tipus
electrònic Corex, pressa de buidatge total i funda flexible. Preses per a termostat i
termómetre classificació de resistencia al foc M1 . homologació CE conforme a les
normatives que li son d'aplicació. Pressió maxima de servei de 8 bars. Temperatura maxima
d'acumulació de 90ºC. Diàmetre de 650 mm, Alçada de: 1.499 mm. disposarà de serpentí de
coure de 1.53 M² de superficieE. Es considera totalment instal·lat i en perfecte estat de
funcionament. Marca SUICALSA model ASSCPW 300 + SC16 o equivalent.

1.800,46 €

BJAPAS03 u Bescanviador acumulador d'aigua calenta sanitària de capacitat d'emmagatzematge 300
litres fabricat en acer amb revestiment interior de resines del tipus POLYWARM. Aïllament
amb poliuretà rigid de 50 mm. de gruix, amb un coeficient de conductivitat tèrmica 0.038
W/MK. Acabament exterior amb funda sky de 0.28 mm. Ànode de protecció datodica del tipus
electrònic Corex, pressa de buidatge total i funda flexible. Preses per a termostat i
termómetre classificació de resistencia al foc M1 . homologació CE conforme a les
normatives que li son d'aplicació. Pressió maxima de servei de 8 bars. Temperatura maxima
d'acumulació de 90ºC. Diàmetre de 650 mm, Alçada de: 1.499 mm. disposarà de serpentí de
coure de 1.53 M² de superficieE. Es considera totalment instal·lat i en perfecte estat de
funcionament. Marca SUICALSA model ASSCPW 300 + SC16 o equivalent.

1.576,80000 €

Altres conceptes 223,66000 €

P-237 EL2DE4C2 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8
persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat
mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura
central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
203/2016

23.356,87 €

BL3M24C1 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig,
per a 8 persones (càrrega màxima 640 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat mitjana, portes
d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
203/2016

2.125,71000 €

BL31E4C1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8
persones (càrrega màxima de 640 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle
de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

20.993,25000 €

Altres conceptes 237,91000 €

P-238 EM23BIE1 u Boca d'incendi equipada BIE 25 AMB de configuració vertical. amb armar encastat a mur i
registre per accés a llança, manómetre i desmultiplicador. Connexió de devanadera a mòdul
independent. Departament per allotjament d'extintor, dimensions del cofre 918x230x190 mm
(alçadaxamplexfons). Dimensions del frontal extraible 962x274 mm (alçadaxample). Cofre
encastat en acer galvanitzat i marc exterior d'acer inoxidable AISI304. Porta d'acer inoxidable
AISI 304. rodet fix EACISYSTEM amb alimentació axial. Davantera en termoplàstic copolímer
segons ISO 4892-2. Llança trriplex de triple efecte. Rosca femella 1´´. Sistema GUIMAN per
a orientació i lliscament de manega. Mànega de 20 m semirrigida Ø 25 mm. EN-694. Pipeta -
colze per a substitució rapida de mànega. Vàlvula de bola 1´´ en llauto cromat Cromat.
Desmultiplicador per a accionament de valvula amb arrossegament metàl·lic. Manometrè
escala 0 - 16 kg/cm². rosca 1/4´´. Valvula de tall en llauto cromat per a manómetre. Es

915,35 €
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considera totalment instal·lada i en perfecte estat de funcionament. Marca EACI model ENOX
2 LS, referencia EACINOX-2LS o equivalent.

BM23BIE1 u Boca d'incendi equipada BIE 25 AMB de configuració vertical. amb armar encastat a mur i
registre per accés a llança, manómetre i desmultiplicador. Connexió de devanadera a mòdul
independent. Departament per allotjament d'extintor, dimensions del cofre 918x230x190 mm
(alçadaxamplexfons). Dimensions del frontal extraible 962x274 mm (alçadaxample). Cofre
encastat en acer galvanitzat i marc exterior d'acer inoxidable AISI304. Porta d'acer inoxidable
AISI 304. rodet fix EACISYSTEM amb alimentació axial. Davantera en termoplàstic copolímer
segons ISO 4892-2. Llança trriplex de triple efecte. Rosca femella 1´´. Sistema GUIMAN per
a orientació i lliscament de manega. Mànega de 20 m semirrigida Ø 25 mm. EN-694. Pipeta -
colze per a substitució rapida de mànega. Vàlvula de bola 1´´ en llauto cromat Cromat.
Desmultiplicador per a accionament de valvula amb arrossegament metàl·lic. Manometrè
escala 0 - 16 kg/cm². rosca 1/4´´. Valvula de tall en llauto cromat per a manómetre. Marca
EACI model ENOX 2 LS, referencia EACINOX-2LS o equivalent.

856,22000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,60000 €
Altres conceptes 58,53000 €

P-239 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

41,08 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 39,02000 €
Altres conceptes 2,06000 €

P-240 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

117,84 €

BM313511 U Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 109,65000 €
Altres conceptes 8,19000 €

P-241 EMSB31L1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contraincendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm. de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical.

4,76 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,51200 €

BMSB31L0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contraincendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm. de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical.

2,33000 €

Altres conceptes 0,91800 €

P-242 EMSBCDL1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació i sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de panell de PVC de 0,7 mm. de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat adherit aobre parament vertical.

4,83 €

BMSBCDL0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació i sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de panell de PVC de 0,7 mm. de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat adherit aobre parament vertical.

2,27000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,68000 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-243 EN316420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 25, de 16 bar de PN, per unió roscada, amb cos de llauto estampat, esfera de llauto
durocromada, seients i retens de teflo ptfe, incloent enllaços en ambdos costats i accessoris.
Marca Crane Serie D-191 o equivalent.

10,12 €

Altres conceptes 10,12000 €

P-244 EN317420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 32, de 16 bar de PN, per unió roscada, amb cos de llauto estampat, esfera de llauto
durocromada, seients i retens de teflo ptfe, incloent enllaços en ambdos costats i accessoris.
Marca Crane Serie D-191 o equivalent.

15,58 €
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Altres conceptes 15,58000 €

P-245 EN318420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 40 mm., de 16 bar de PN, per unio roscada, amb cos de llauto estampat, esfera de
llauto durocromada, seients i retents de teflo ptfe, incloent enllaços a ambdos costats i
accessoris. Marca Crane D191 o equivalent.

17,99 €

Altres conceptes 17,99000 €

P-246 EN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada
superficialment

10,88 €

BN811680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada
superficialment

5,08000 €

Altres conceptes 5,80000 €

P-247 EN818400 u Vàlvula de retenció de disc de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, amb cos de
bronze, disc i ressort d'acer inoxidable, incloent brides. Marca Gestra o equivalent

107,21 €

Altres conceptes 107,21000 €

P-248 ENN27327 u Bomba submergible per a aigües residuals embriada de 10 m3/h de cabdal, com a maxim, de
pressió màxima 1,5 bar, de preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm. com a màxim i
muntada superficialment.

1.118,41 €

BNN27320 u Bomba submergible per a aigües residuals embriada de 10 m3/h de cabdal, com a maxim, de
pressió màxima 1,5 bar, de preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm. com a màxim i
muntada superficialment.

1.117,65000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-249 ENRGUP23 u Circuladora per aigua calenta sanitaria, de rotor encapsulat temperatura de liquid +2 °C A +
95 °C màxima pressió de treball 10 bars, grau de protecció IP44, classe F', aïllament H,
tensió 1*230 V., potencia 25 W. Marca GRUNDFOS, model COMFORT UP 20-14 BX PM,
REF: 97916772, o equivalent

318,87 €

BNRGUP23 u Circuladora per aigua calenta sanitaria, de rotor encapsulat temperatura de liquid +2 °C A +
95 °C màxima pressió de treball 10 bars, grau de protecció IP44, classe F', aïllament H,
tensió 1*230 V., potencia 25 W. Marca GRUNDFOS, model COMFORT UP 20-14 BX PM,
REF: 97916772, o equivalent

278,10000 €

Altres conceptes 40,77000 €

P-250 EP35BIOM u Lector biomètric per a control de porta, connectat a la xarxa local. Es considera partida
complerta, amb tot tipus d'accessori i element necessari pel us correcte funcionament. Marca
VIRDI o equivalent.

199,02 €

BP35BIOM u Lector biomètric per a control de porta, connectat a la xarxa local. Es considera partida
complerta, amb tot tipus d'accessori i element necessari pel us correcte funcionament. Marca
VIRDI o equivalent.

189,00000 €

Altres conceptes 10,02000 €

P-251 EP35U040 u Altaveu de superfície amb caixa i difusor incorporat de 8'' amb regulador de volum, i placa
frontal decorativa, Inclós el transformador adaptador d'impedàncies.

44,83 €

BP35U040 u Altaveu de superfície amb caixa i difusor incorporat de 8'' amb regulador de volum, i placa
frontal decorativa, Inclós el transformador adaptador d'impedàncies.

41,93000 €

Altres conceptes 2,90000 €

P-252 EP434670 m Cable transmissió de dades, 4 parells,CAT.7 S/FTP de 4 parells trenats de coure apantallats
igual a igual i amb pantalla global. Coberta lliure d'halògens LSZH.

1,28 €

BP434670 m Cable transmissió de dades, 4 parells,CAT.7 S/FTP de 4 parells trenats de coure apantallats
igual a igual i amb pantalla global. Coberta lliure d'halògens LSZH.

1,26000 €

Altres conceptes 0,02000 €
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P-253 EP43FO12 m Cable òptic de distribució amb armadura, de 12 fibres ajustades (tight buffered), OM4 50/125
mm. totalment instal·lat i connectat. Col·locat sota tub o canal.

0,93 €

BP43FO12 m Cable òptic de distribució amb armadura, de 12 fibres ajustades (tight buffered), OM4 50/125
mm.

0,73500 €

Altres conceptes 0,19500 €

P-254 EP43JUMP m Jumper de cable de fibra òptica OM4 MULTIMODO (MMF) duplex 50μM/125μM LC-SC DE
2m de longitud.

13,32 €

BP43JUMP u Jumper de cable de fibra òptica OM4 MULTIMODO (MMF) duplex 50μM/125μM LC-SC DE
2m de longitud.

12,80000 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-255 EP43C431C u Módul de ventiladors per armari rack de comunicacions amb 3 ventiladors axials i un cabdal
d'aire de 400 m3/h.

194,39 €

BP43C430C u Módul de ventiladors per armari rack de comunicacions amb 3 ventiladors axials i un cabdal
d'aire de 400 m3/h.

194,00000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-256 EP43C431E u Base múltiple amb 8 endolls i un interruptor amb cable de 19 '' i fixació mitjançant cargols. 36,27 €
BP43C430E u Base múltiple amb 8 endolls i un interruptor amb cable de 19 '' i fixació mitjançant cargols. 36,00000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-257 EP43C431F u Panell guiacables de 1 unitat amb tapa 1H color negre. 45,14 €
BP43C430F u Panell guiacables de 1 unitat amb tapa 1H color negre. 45,00000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-258 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,
col·locat en tub

0,61 €

BP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens 0,24000 €
Altres conceptes 0,37000 €

P-259 EP73U011 u Presa de veu/dades composta per un mecanisme tipus RJ45 CAT. 6A AMP amb placa i
elements d'adaptació a conjunt portamecanismes, amb connexió per desplaçament s'aïllant
(IDC) i complint la designació T568 A/B de la norma internacional ANSI/EIA/TIA-568, inclòs
servei de connectorització, senyalització de circuits, accessoris i connectors. Inclou
certificació dels punts de veu/dades. Completament instal·lada.

23,52 €

BP73U011 u Presa de veu/dades composta per un mecanisme tipus RJ45 CAT. 6A AMP amb placa i
elements d'adaptació a conjunt portamecanismes, amb connexió per desplaçament s'aïllant
(IDC) i complint la designació T568 A/B de la norma internacional ANSI/EIA/TIA-568, inclòs
servei de connectorització, senyalització de circuits, accessoris i connectors. Inclou
certificació dels punts de veu/dades. Completament instal·lada.

22,00000 €

Altres conceptes 1,52000 €

P-260 EP7EW10X u Punt d'accès inalambrica a 2,4 GHZ, compatible amb norma IEEE 802.11 N/B/G, amb antena
omnidireccional de 5 DBI de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA I WPA2, amb
alimentació i POE segons norma IEE 802.3 AF, per a us interior, instal3lat superficialment i
connectat. Marca CISCO AIRONET 1602I STANDALONE o equivalent.

374,35 €

BP7EW100 u Punt d'accès inalambrica a 2,4 GHZ, compatible amb norma IEEE 802.11 N/B/G, amb antena
omnidireccional de 5 DBI de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA I WPA2, amb
alimentació i POE segons norma IEE 802.3 AF, per a us interior, instal·lat superficialment i
connectat. Marca CISCO AIRONET 1602I STANDALONE o equivalent.

331,73000 €

Altres conceptes 42,62000 €

P-261 EP7Z113B u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6A S/FTP integrats, inclou xassis per a muntatge
en paret.

152,53 €
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BP7Z1C58 u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6A S/FTP integrats, inclou xassis per a muntatge
en paret.

151,35000 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-262 EP7Z113C u Armari metàl·lic rack de 19´´ i 47 unitats d'alçària per allotjar els panells de connexions de
coure S/FTP i de fibra òptica. 2200x1000x800 amb porta i perfils laterals. Marca
TECHNOSTEEL o equivalent.

1.062,56 €

BP7Z1C59 u Armari metàl·lic rack de 19´´ i 47 unitats d'alçària per allotjar els panells de connexions de
coure S/FTP i de fibra òptica. 2200x1000x800 amb porta i perfils laterals. Marca
TECHNOSTEEL o equivalent.

969,00000 €

Altres conceptes 93,56000 €

P-263 EP7ZSAFA u Caixa de fibra òptica en format 19´´, per a 12 fibres òptiques per a fixació en armaris de
comunicacions, amb 4 entrades posteriors per facilitar l'accès dels cables i dues guies
laterals extraibles. La safata inclou prensaestopers per fixar les fibres i accessoris per
ordenar i recollir les fibres en el seu interior. Inclou safata porta fusions. Es considera
totalment instal·lada

70,21 €

BP7ZSAFA u Caixa de fibra òptica en format 19´´, per a 12 fibres òptiques per a fixació en armaris de
comunicacions, amb 4 entrades posteriors per facilitar l'accès dels cables i dues guies
laterals extraibles. La safata inclou prensaestopers per fixar les fibres i accessoris per
ordenar i recollir les fibres en el seu interior. Inclou safata porta fusions.

66,00000 €

Altres conceptes 4,21000 €

P-264 EPA1U230 u Càmera DOMO IP, per a circuit tancat de TV (CTTV), color de 1/3'', resolució 750 línies,
zoom óptic X22 i zoom electrónic x 12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de gir continu,
alimentació a 24 V AC, receptor de telemetria multiprotocol, per a us exterior, amb bombolla
transparent o fumada i amb suport muntat penjat. Inclou cablejat.

536,97 €

BPA1U230 u Càmera DOMO IP, per a circuit tancat de TV (CTTV), color de 1/3'', resolució 750 línies,
zoom óptic X22 i zoom electrónic x 12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de gir continu,
alimentació a 24 V AC, receptor de telemetria multiprotocol, per a us exterior, amb bombolla
transparent o fumada i amb suport muntat penjat. Inclou cablejat.

523,00000 €

Altres conceptes 13,97000 €

P-265 EPAAU100 u Equip per a control de càmeres DOMO, multiplexons, gravadors i matrius de video de CTTV,
amb Joyistick, pantalla LCD i teclat, pel control i gestió de 255 eelements, com a màxim,
amb font d'alimentació i de sobretaula, instal·lat. Inclou cablejat.

671,34 €

BPAAU100 u Equip per a control de càmeres DOMO, multiplexons, gravadors i matrius de video de CTTV,
amb Joyistick, pantalla LCD i teclat, pel control i gestió de 255 eelements, com a màxim,
amb font d'alimentació i de sobretaula, instal·lat. Inclou cablejat.

670,58000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-266 EPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 6 canals amb 2 TB de capacitat a 200 imatges per segons,
programació de qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, control de
telemetria per càmeres mòbils, transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per iexplorer o
programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de superficie, instal.lat

786,80 €

BPACU100 u Gravador digital MPEG4, de 6 canals amb 2 TB de capacitat a 200 imatges per segons,
programació de qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, control de
telemetria per càmeres mòbils, transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per iexplorer o
programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de superficie, instal.lat

762,00000 €

Altres conceptes 24,80000 €

P-267 EPACU310 u Multiplexor duplex amb 6 entrades, control de telemetria per a càmeres mòbils, alimentació
230 VA C, per a muntatge de superficie, instal·lat.

1.454,97 €

BPACU310 u Multiplexor duplex amb 6 entrades, control de telemetria per a càmeres mòbils, alimentació
230 VA C, per a muntatge de superficie, instal·lat.

1.440,51000 €

Altres conceptes 14,46000 €

P-268 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

160,93 €
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BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

143,73000 €

Altres conceptes 17,20000 €

P-269 EY01132A u Ajudes de paleteria al ram de instal·lacions 1.120,02 €
Altres conceptes 1.120,02000 €

P-270 EY02131A u Ajudes de paleteria muntadors 563,32 €
Altres conceptes 563,32000 €

P-271 EY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

6,26 €

Altres conceptes 6,26000 €

P-272 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,67 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-273 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

3,47 €

B1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

3,47000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-274 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-275 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,65 €
B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-276 H1451110 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

1,57 €

B1451110 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

1,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-277 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

6,35 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

6,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-278 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-279 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,28 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-280 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

10,70 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

10,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-281 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12,90 €
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 12,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-282 H1521431 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

4,03 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,22500 €
B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per

a 15 usos
0,73500 €

Altres conceptes 2,07000 €

P-283 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

1,75 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,03900 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,70000 €

Altres conceptes 1,01100 €

P-284 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

65,84 €

B1Z654A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat
i salut

60,80000 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-285 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

261,76 €

B1Z659A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat
i salut

232,56000 €

Altres conceptes 29,20000 €

P-286 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

15,51 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,13200 €
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

per a seguretat i salut
15,35000 €
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Altres conceptes 0,02800 €

P-287 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

54,55 €

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

54,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-288 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors 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 mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

51,82 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors 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 mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

51,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-289 J6V11252 u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051

181,45 €

BVAA1252 u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051

181,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-290 J841CJ06 u Determinació de la resistència al xoc dur d'una mostra de dues plaques de guix laminat,
segons la norma UNE-EN 520

127,30 €

BV2HCJ06 u Determinació de la resistència al xoc dur d'una mostra de dues plaques de guix laminat,
segons la norma UNE-EN 520

127,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-291 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

474,72 €

BVA9GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

474,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-292 JAV11151 u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

483,43 €

BVAA1151 u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

483,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-293 JEV59704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització,
segons exigències del Projecte i del RITE

600,00 €

BVAE9704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització,
segons exigències del Projecte i del RITE

600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-294 JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

600,00 €
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BVAG9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-295 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons
exigències del Projecte i del REBT

750,00 €

BVAH9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons
exigències del Projecte i del REBT

750,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-296 JJV19302 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum
d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE

600,00 €

BVAJ9302 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum
d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE

600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-297 JMV19802 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra
incendis, segons exigències del Projecte i del CTE

600,00 €

BVAM9802 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra
incendis, segons exigències del Projecte i del CTE

600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-298 JPV79E06 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu
i dades, segons exigències del Projecte

600,00 €

BVAP9E06 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu
i dades, segons exigències del Projecte

600,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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