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 CAPITOL 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS                                      
K218A410      m2   Enderroc cel ras+entram.sup.,m.manuals,càrr.man.                  

 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o con-  
 tenidor  
 local existent 224 224,00 
  _____________________________________________________  

 224,000 
K21A20VI      u    Arrencada de full i bastiment de tancament o portam de vidre de   

 Arrencada de full i bastiment de tancament o portam de vidre de grans dimensions amb mitjans ma-  
 nuals i càrrega manual sobre camió o contenidor  
 porta actual 1 1,00 
 nova porta 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 
K21A20RE      u    Desmuntatge de reixa existent sobre fusteria d'alumini amb mitja  

 Desmuntatge de reixa existent sobre fusteria d'alumini amb mitjans manuals i càrrega manual sobre  
 camió o contenidor  
 ventil.lacions zona existent 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 
K21615GL      m2   Enderroc de tancament de guix laminat, amb mitjans manuals i càr  

 Enderroc de tancament de guix laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió  
 o contenidor  
 tancaments buits façana 2 3,80 4,40 33,44 
 2 3,30 4,40 29,04 
 1 3,15 4,40 13,86 
 1 2,00 4,40 8,80 
  _____________________________________________________  

 85,140 
K216477P      m2   Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càr  

 Enderroc puntual / obertura de buit en  paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i  
 amb martell trencador manual, previ tall del tram a enderrocar amb màquina de disc i càrrega manual  
 de runa sobre camió o contenidor  
 divisio dos locals 1 1,50 3,08 4,62 
 1 5,10 3,08 15,71 
  _____________________________________________________  

 20,330 
K219CANL      m    Formació de canal en paviment de gres existent, amb marcat previ  

 Formació de canal en paviment de gres existent, amb marcat previ, tall en paviment 10 cm de fondà-  
 ria com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, enderroc amb mitjans manuals i mar-  
 tell elèctric de franja de paviment, i carrega manual de runa sobre camió o contenidor  
 canaletes instal.lacions 3 8,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,000 



AMIDAMENTS  

PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU              

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
20 d’octubre de 2015  
  Pàgina 2  

 CAPITOL 01.02  DIVISIONS                                                        
E618566K      m2   Paret tanc. 2cares,gruix=20cm,bloc foradat mort.ciment,400x200x2  

 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  
 zona serveis 3 3,55 4,40 46,86 
 1 11,30 4,40 49,72 
 1 6,60 4,40 29,04 
  _____________________________________________________  

 125,620 
E618561V      m2   Paret de tancament de dues cares vistes de 11 cm de gruix de blo  

 Paret de tancament de dues cares vistes de 11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de  
 400x110x200 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  
 magatzem 1 12,60 4,40 55,44 
 1 1,65 4,40 7,26 
 1 5,90 4,40 25,96 
 
  _____________________________________________________  

 88,660 
E6524A4B      m2   Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N78mm, /400mm(48mm),1xA(15m  

 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 estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecà-  
 nicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W  
 Local existent 2 2,88 4,08 23,50 
 1 1,90 4,08 7,75 
 1 3,55 4,08 14,48 
 local nou 1 5,06 4,08 20,64 
 2 5,20 4,40 45,76 
 1 3,06 4,40 13,46 
 1 2,00 4,40 8,80 
 1 2,65 4,40 11,66 
 sobre envà mòbil 1 5,20 1,10 5,72 
  _____________________________________________________  

 151,770 
E6524ATR      m2   Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senz  

 Trasdossat 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'am-  
 plària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament  
 i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W  
 façana local nou 1 14,70 4,40 64,68 
 -2 3,80 4,20 -31,92 
 1 22,52 4,40 99,09 
 -2 3,30 4,20 -27,72 
 -1 3,15 4,20 -13,23 
 -1 2,00 4,20 -8,40 
 sobre paret de gero 1 3,20 3,20 10,24 
  _____________________________________________________  

 92,740 
E6524AHD      m2   Trasdossat directe de placa de  guix laminat hidrofogat, tipus p  

 Trasdossat directe de placa de  guix laminat hidrofogat, tipus pladur WA amb 1 placa  de 15 mm de  
 gruix, fixada mecànicament, sobre envà o trasdossat de pladur existent  
 sobre mitgera - zones humides 1 2,88 4,04 11,64 
 1 0,93 4,04 3,76 
 1 1,85 4,04 7,47 
  _____________________________________________________  

 22,870 
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E6524ACL      m2   Fomració de calaixos o folrat de pilars amb trasdossat de plaque  

 Fomració de calaixos o folrat de pilars amb trasdossat de plaques de guix laminat format per estructu-  
 ra 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 estàndard (A) de  
 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica  
 >= 1,081 m2.K/W  
 pilars 2 3,00 4,40 26,40 
 6 1,00 4,40 26,40 
 retonrs clima 10 1,50 4,40 66,00 
  _____________________________________________________  

 118,800 
E652I20B      m2   Increment per sustitució de placa normal de cartró guix tipus pl  

 Increment per sustitució de placa normal de cartró guix tipus pladur n de 15 mm per placa de cartró  
 guix hidròfuga i resistent a l'aigua de 15 mm de gruix tipus pladur wa,  en trasdossats, envans i sos-  
 tres de cartró guix.   
 envans 2 1,90 4,08 15,50 
 2 3,55 4,08 28,97 
 2 3,06 4,40 26,93 
 2 2,00 4,40 17,60 
 2 2,65 4,40 23,32 
  _____________________________________________________  

 112,320 
E66E0328      m2   Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre lami  

 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 4+4 mm de  
 gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per  
 al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, inclou p.p. de portes del mateix vidre, amb perfila-  
 ria perimetral d'alumin i amb ferramenta , col·locada  
 mampares vidre 1 6,99 4,08 28,52 
 1 3,20 4,08 13,06 
 1 4,44 4,08 18,12 
 1 4,10 4,40 18,04 
 1 4,75 4,40 20,90 
  _____________________________________________________  

 98,640 
E66E043P      m2   Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de p  

 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta  
 revestit amb melamina de 16 mm de gruix, espai interior reblert de llana de roca, sòcol inferior i remat  
 superior d'alumini, amb un 60 % de superfície envidriada amb vidre laminar de seguretat 4+4, amb-  
 sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat  
 dels perímetre dels taulers, inclós p.p. de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de  
 40 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta col·locada  
 local exist 1 3,80 4,08 15,50 
 local nou 1 4,20 4,40 18,48 
 2 3,20 4,40 28,16 
  _____________________________________________________  

 62,140 
E612BR1V      m2   Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,290x140x100mm,p/revestir  

 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir,  
 categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat  
 M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  
 confinat paviment 1 8,40 0,45 3,78 
 1 4,00 0,45 1,80 
 1 2,85 0,45 1,28 
  _____________________________________________________  

 6,860 
EAU15A20      m2   Envà mòbil bidireccional format per mòduls de 0,6x3,5 m de dimen  

 Envà mòbil bidireccional format per mòduls de 0,6x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix,  
 amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana de  
 roca, acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts  
 acústics verticals i sistema plegable,  amb carril superior sense guia inferior, inclòs subestructura d'a-  
 cer de fixació al sostre.  col·locat  



AMIDAMENTS  

PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU              

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
20 d’octubre de 2015  
  Pàgina 4  

 divisio sala 1 5,20 3,03 15,76 
  _____________________________________________________  

 15,760 
E69110FE      m2   Gelosia de peça ceràmica vidriada, color a escollir,  de 200x100  

 Gelosia de peça ceràmica vidriada, color a escollir,  de 200x100x70 mm, model Rectangular de Ce-  
 ramica FARRÉS o similar equivalent, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i enmarcada lateralment  
 amb dues pletines d'acer de 10 mm de gruix i 230mm d'ample fixades a la fusteria d'alumini, lacades  
 del mateix color RAL de la fusteira d'alumini,    
 gelosies 11 1,00 4,00 44,00 
  _____________________________________________________  

 44,000 
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 CAPITOL 01.03  REVESTIMENTS                                                     
 SUBCAPITOL 01.03.01  ARREBOSSATS I ENRAJOLATS                                         
E8251235      m2   Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,16-25p/m2,col.  

 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat,  
 rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb ad-  
 hesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)  
 serveis 2 1,60 1,20 3,84 
 2 1,90 1,20 4,56 
 4 1,88 1,20 9,02 
 abocador 2 3,53 1,20 8,47 
 2 0,93 1,20 2,23 
 serveis 2 3,06 1,20 7,34 
 2 1,57 1,20 3,77 
 2 1,20 1,20 2,88 
 2 1,75 1,20 4,20 
 4 2,00 1,20 9,60 
 2 2,35 1,20 5,64 
 2 1,65 1,20 3,96 
  _____________________________________________________  

 65,510 
 SUBCAPITOL 01.03.02  ENGUIXATS                                                        
E8122212      m2   Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6                     

 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat  
 lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, inclòs part proporcional de formació d'ares-  
 tes i racons i reglada de sòcol.   
 serveis-local tecnic 2 3,53 3,20 22,59 
  _____________________________________________________  

 22,590 
 SUBCAPITOL 01.03.03  CELS RASOS                                                       
E842L84B      m2   Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acab  

 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat superficial amb pintura color  
 blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 600x 1200 mm i 18 a 21 mm de gruix classe d'absorció acús-  
 tica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb  
 estructura d'acer galvanitzat semi oculta, formada per perfils principals en forma de T invertida de 24  
 mm de base 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 i perfils rigiditzadors , per a una alçària de cel ras de 4 m com a  
 màxim  
 local existent i oficines 321 321,00 
 despatxos zona nova 1 5,20 9,55 49,66 
 zona de pas 1 3,65 4,67 17,05 
 zona taules treball 1 2,15 14,21 30,55 
 tabica 1 14,21 1,20 17,05 
  _____________________________________________________  

 435,310 
E842L8AC      m2   Panells absorvents acútics model ACUSTIART d'acustica Integral o  

 Panells absorvents acútics model ACUSTIART d'acustica Integral o similar equivalent, de  
 2000x1000x50 mm, color a escollir per la direcció d'obra, fixat suspes del sostre horitzontal o verti-  
 cal, amb suspensió amb cable d'acer amb sistema Ceiling Fixing Kit.   
 zona taules treball 14 4,00 0,50 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,000 
E844M211      m2   Formació calaix cel ras plaques guix laminat tipus A,g=15mm,col.  

 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,  
 col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600  
 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m  
 com a màxim  
 ventil.lacions façana despatxos 1 3,80 1,00 3,80 
 existents  
 1 4,12 1,00 4,12 
 1 3,65 1,00 3,65 
 6 1,00 1,00 6,00 
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 encaix cel ras sala juntes 2 3,50 1,00 7,00 
 2 2,20 1,00 4,40 
 tabica zona taules treballa 1 14,20 1,00 14,20 
  _____________________________________________________  

 43,170 
E844TR01      u    Formació de registre de 60x60 cm en cel ras amb plaques per a re  

 Formació de registre de 60x60 cm en cel ras amb plaques per a revestir de 13-15 mm de gruix de  
 mides segons projecte, amb mecanismes i amortiguadors d'obertura, col.locat sobre estructura metà-  
 lica d'acer galvanitzat suspesa del forjat. inclòs la part proporcional de cargols, tractament de juntes,  
 empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de car-  
 gols, lijat i repetició del procès fins  deixar totalment enllestit per a pintar.  
 maquines 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 
E844I01G      m2   Subministre i col·locació de cel ras amb plaques de cartró guix   

 Subministre i col·locació de cel ras amb plaques de cartró guix per a revestir de 15 mm de gruix sis-  
 tema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclosa part proporcional  
 de perfil perimetral d'alumini així com tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, ta-  
 pat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins  deixar  
 totalment enllestit per a pintar.   
 zones maquinaria 1 2,88 3,55 10,22 
 1 5,87 3,55 20,84 
  _____________________________________________________  

 31,060 
E7C9JJLR      m2   Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de den  

 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm  
 de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W  i una  
 resistibilitat al fluxe d'aire R>=5Kpa.s/m2, col·locada amb fixacions mecàniques.  
 zones maquinaria 1 2,88 3,55 10,22 
 1 5,87 3,55 20,84 
  _____________________________________________________  

 31,060 
E7CDQ2CA      m2   Placa fibra poliester 30kg/m3,G=18 pkb2                           

 Placa de fibra de polièster fonoabsorbent de 30 kg/m3 de densitat i 18 mm de gruix amb vel protector  
 bituminos, tipus PKB2 d'ACÚSTICA INTEGRAL o equivalent, col.locat adherit per aillament de so-  
 roll en conductes de ventil.lació, baixants i canonades de tub.  
 folrat baixants 6 4,40 0,50 13,20 
  _____________________________________________________  

 13,200 
 SUBCAPITOL 01.03.04  PINTURES                                                         
E8989240      m2   Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.      

 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de  
 fons, diluïda, i dues d'acabat  
 sobre parets de bloc  
 perimetre exterior 1 3,53 3,05 10,77 
 1 11,11 3,35 37,22 
 1 9,55 3,05 29,13 
 1 6,60 3,05 20,13 
 accés 1 6,60 4,40 29,04 
 1 2,85 4,40 12,54 
 magatzem 1 3,25 4,40 14,30 
 1 8,60 4,40 37,84 
 2 1,58 4,40 13,90 
 1 2,35 4,40 10,34 
 serveis 2 2,70 3,30 17,82 
 2 3,60 3,30 23,76 
 2 3,06 3,30 20,20 
 2 3,60 3,30 23,76 
 1 4,85 3,30 16,01 
 2 3,60 3,30 23,76 
  _____________________________________________________  

 340,520 
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E898J2A0      m2   Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.           

 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i  
 dues d'acabat  
 sala accés 2,98 3,03 9,03 
 6,16 3,03 18,66 
 7 3,03 21,21 
 19,76 3,03 59,87 
 12,93 3,03 39,18 
 sala reunions 5,07 3,03 15,36 
 5,2 3,03 15,76 
 8,05 3,03 24,39 
 despatx 3,52 3,03 2,00 21,33 
 3,2 3,03 2,00 19,39 
 pas 3,31 3,03 10,03 
 3,26 3,03 9,88 
 5,06 3,03 15,33 
 despatxos baix 5,15 3,35 4,00 69,01 
 9,55 4,40 42,02 
 zona taules 17,22 4,40 75,77 
 mitgera zona serveis i magatzem 10,55 4,44 46,84 
 2,551 4,44 11,33 
 9,6 4,44 42,62 
 0,47 4,44 2,09 
 2,62 4,44 11,63 
 1,58 4,44 7,02 
 4,81 3,35 16,11 
 pilars 7 2,20 3,05 46,97 
 4 2,20 4,44 39,07 
  _____________________________________________________  

 689,900 
E898K2A0      m2   Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.         

 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segellado-  
 ra i dues d'acabat  
 sobre cel ras de pladur  
 ventil.lacions façana despatxos 1 3,80 1,00 3,80 
 existents  
 1 4,12 1,00 4,12 
 1 3,65 1,00 3,65 
 6 1,00 1,00 6,00 
 encaix cel ras sala juntes 2 3,50 1,00 7,00 
 2 2,20 1,00 4,40 
 tabica zona taules treballa 1 14,20 1,00 14,20 
  _____________________________________________________  

 43,170 
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 CAPITOL 01.04  PAVIMENTS                                                        
E5Z15M2R      m3   Recrescut amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500  

 Recrescut amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3,   
 despatx-sala 1 43,00 0,40 17,20 
 rampa 1 10,50 0,40 4,20 
 accés post 1 2,85 0,40 1,14 
  _____________________________________________________  

 22,540 
E9361560      m2   Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grand  

 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de  
 gruix 10 cm, abocat manual  
 despatx-sala 1 43,00 43,00 
 rampa 1 10,50 10,50 
 porta posteriro 1 2,85 2,85 
  _____________________________________________________  

 56,350 
E9DC1J3B      m2   Paviment int.raj.gres porcell.premsat,polit,rectang/quadr. preu   

 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma  
 rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmi-  
 ca C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)  
 despatx-sala 42 42,00 
 pas 1,75 1,75 
  _____________________________________________________  

 43,750 
E9U361AV      m    Sòcol de rajola de gres porcel·lanic polit premsat , de 10 cm d'  

 Sòcol de rajola de gres porcel·lanic polit premsat , de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a ra-  
 jola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)  
 despatxos zona elevada 1 3,19 3,19 
 2 3,23 6,46 
 zona pas 2 3,30 6,60 
 1 3,26 3,26 
 rampa 1 3,08 3,08 
 sala juntes 2 8,75 17,50 
 1 6,20 6,20 
  _____________________________________________________  

 46,290 
E9QH23B3      m2   Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial  

 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial elevat, AC5, classe 33 (UNE-EN  
 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 10 mm de gruix, amb base  
 de tauler de fibres d'alta densitat, hidròfug, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè ex-  
 pandit de 3 mm  
 local existent i oficines zona alta 321 321,00 
 despatxos zona baixa 1 5,20 9,55 49,66 
  _____________________________________________________  

 370,660 
E9JEH100      m2   Pelfut perfils alum.ensamblables ampl=25-35mm,h=22mm,tèxtil,enca  

 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb  
 acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment  
 rampa 3,08 1,50 4,62 
 entrades 1,45 3,35 4,86 
 2,85 1,00 2,85 
  _____________________________________________________  

 12,330 
E9DC83AL      m2   Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat   

 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm,  
 llosetes de 60x60 cm i 3,8 cm de gruix amb nucli de fusta aglomerada, acabat superficial d'alumini i  
 revestiment inferior d'alumini,  
 sala tecnica 1,8 3,55 6,39 
 2,35 1,60 3,76 
  _____________________________________________________  

 10,150 
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E9Z2A10R      m2   Desbastat i Polit del paviment de formigó                         

 Desbastat i Polit del paviment de formigó  
 local nou 245 245,00 
  _____________________________________________________  

 245,000 
E9M110BE      m2   Tractament líquid superficial per a paviments de formigó,         

 Tractament líquid superficial amb efecte consolidant per a paviments de formigó, amb aplicació de so-  
 lució a base de silicats de liti modificats resistens als raigs UV, tipus Mapecret LI Hardener de Mapei  
 o similar equivalent.   
 local nou 245 245,00 
  _____________________________________________________  

 245,000 
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 CAPITOL 01.05  FUSTERIA INTERIOR                                                
EASA81N2      u    Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 90,1bat.,80x210cm,preu alt,col.        

 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·loca-  
 da  
 magatzem 1 1,00 
 quadre 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 
EAQEA18C      u    Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,lacat,cares   

 Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas  
 de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat  
 lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet  
 de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa peti-  
 ta, de preu alt  
 portes de fusta 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,000 
EAQEA1TC      u    Tanca interior per a lavabo, escastada, amb indicador exterior d  

 Tanca interior per a lavabo, escastada, amb indicador exterior de lliure-ocupat, d'acer inoxidable,  
 col.locada  
 vàters 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 
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 CAPITOL 01.06  FUSTERIA EXTERIOR                                                
EB92U200      m2   Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, segons disseny de l  

 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, segons disseny de la propietat, col·locat sobre vidre  
 portam local existent 1 3,80 1,16 4,41 
 1 4,12 1,16 4,78 
 1 3,80 1,16 4,41 
 1 2,50 1,16 2,90 
 1 3,65 1,16 4,23 
  _____________________________________________________  

 20,730 
EAM2U02F      u    Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 110x210 cm  

 Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles  de 110x210 cm, i 1 vidres laterals fixes de  
 110x210 i un vidre superior fix de 255xx95 cm, i un vidre lateral fixe de 126x305cm , amb vidre llu-  
 na incolora trempada  de 10 mm de gruix, llinda intermitja d'acer acabat lacat amb mecanismes i tapa  
 d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comanda-  
 ment de 4 posicions, maniobra d'obertura automàtica en cas d'incèndi,  bastiments perimetrals i ele-  
 ments de remat, totalment connectada i en funcionament. tipus F1  
 porta accés 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
1AF2CA1A      u    FA1                                                               

 Finestra  d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, exe-  
 cutada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont termic amb varilla  
 de poliamida de 25 mm, col.locada sobre bastiment de base, inclós bastiment de base d'acer galva-  
 nitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueitat  i envidriament amb gomes epdm, cargols  
 d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que asegurin  
 l'estanquitat, amb una fulla abatible vertical,  per a un buit d'obra de 100x365 cm, inclòs: bastiment,   
 tapajuntes i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la  
 cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aillant de dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm  
 de gruix amb butiral acústic i cambrA d´aire de 16 mm,  segellat de junts amb obra amb massilla de  
 silicona neutra aplicada amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per  
 deixar el conjunt del revestiment completament col·locat i muntat  en obra incloent les ajudes de pale-  
 ta necessàries. tot segons plànols de fusteria i detalls.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
1AF2CA2A      u    FA2                                                               

 Finestra  d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, exe-  
 cutada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont termic amb varilla  
 de poliamida de 25 mm, col.locada sobre bastiment de base, inclós bastiment de base d'acer galva-  
 nitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueitat  i envidriament amb gomes epdm, cargols  
 d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que asegurin  
 l'estanquitat, amb una fulla abatible vertical,  per a un buit d'obra de 100x412 cm, inclòs: bastiment,   
 tapajuntes i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la  
 cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aillant de dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm  
 de gruix amb butiral acústic i cambrA d´aire de 16 mm,  segellat de junts amb obra amb massilla de  
 silicona neutra aplicada amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per  
 deixar el conjunt del revestiment completament col·locat i muntat  en obra incloent les ajudes de pale-  
 ta necessàries. tot segons plànols de fusteria i detalls.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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1AF2CA3A      u    FA3                                                               

 Finestra  d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, exe-  
 cutada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont termic amb varilla  
 de poliamida de 25 mm, col.locada sobre bastiment de base, inclós bastiment de base d'acer galva-  
 nitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueitat  i envidriament amb gomes epdm, cargols  
 d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que asegurin  
 l'estanquitat, amb una fulla abatible vertical,  per a un buit d'obra de 100x100 cm, inclòs: bastiment,   
 tapajuntes i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la  
 cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aillant de dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm  
 de gruix amb butiral acústic i cambrA d´aire de 16 mm,  segellat de junts amb obra amb massilla de  
 silicona neutra aplicada amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per  
 deixar el conjunt del revestiment completament col·locat i muntat  en obra incloent les ajudes de pale-  
 ta necessàries. tot segons plànols de fusteria i detalls.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
1AF2CA4A      u    FA4                                                               

 Conjunt de tancament d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de  
 qualitat, executada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont ter-  
 mic amb varilla de poliamida de 25 mm, col.locada sobre bastiment de base, inclós bastiment de ba-  
 se d'acer galvanitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueitat  i envidriament amb go-  
 mes epdm, cargols d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera  
 qualitat que asegurin l'estanquitat, amb dues fulles practicables laterals de 1,22x3,05m, amb tanca an-  
 tipànic i un element central fixe, a 90º,  de 3,48x3,05m inclòs: bastiment,  tapajuntes i perfils espe-  
 cials de remat desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'e-  
 vacuació d'aigua. inclou vidre aillant de dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm de gruix amb butiral  
 acústic i cambrA d´aire de 16 mm,  segellat de junts amb obra amb massilla de silicona neutra apli-  
 cada amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per deixar el conjunt del  
 revestiment completament col·locat i muntat  en obra incloent les ajudes de paleta necessàries. tot se-  
 gons plànols de fusteria i detalls.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
1AF2CA5A      u    FA5                                                               

 Finestra d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, execu-  
 tada amb perfils de primera qualitat, amb una fulla fixe de 510 x 90 cm. . inclou vidre laminar de se-  
 guretat de llunes incolores de 4+4 mm de gruix amb butiral acústic,  segellat de junts amb obra amb  
 massilla de silicona neutra aplicada amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements neces-  
 saris per deixar el conjunt completament col·locat i muntat  en obra incloent les ajudes de paleta ne-  
 cessàries. tot segons plànols de fusteria i detalls.  
 sala reunions 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
1AF2CA6A      u    FA6                                                               

 Finestra  d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, exe-  
 cutada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont termic amb varilla  
 de poliamida de 25 mm, col.locada sobre bastiment de base, inclós bastiment de base d'acer galva-  
 nitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueitat  i envidriament amb gomes epdm, cargols  
 d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que asegurin  
 l'estanquitat, amb tres fulls batents de 60x415cm i dos fulls fixes de 86x415cm.  per a un buit d'obra  
 de 380x415 cm, inclòs: bastiment,  tapajuntes i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb  
 ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aillant de  
 dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm de gruix amb butiral acústic i cambra d´aire de 16 mm als  
 elements fixes i vidre aïilant de dues llunes de 4+4 amb butiral transparent a l'interior i 4+4 amb trac-  
 tament de protecció solar tipus SGG COOL-LITE ST de Saint Gobain o similar equivalent a al cara  
 exterior i cambra d'arie de 16 mm. segellat de junts amb obra amb massilla de silicona neutra aplica-  
 da amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per deixar el conjunt del re-  
 vestiment completament col·locat i muntat  en obra incloent les ajudes de paleta necessàries. tot se-  
 gons plànols de fusteria i detalls.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 
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1AF2CA7A      u    FA7                                                               

 Finestra  d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, exe-  
 cutada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont termic amb varilla  
 de poliamida de 25 mm, col.locada sobre bastiment de base, inclós bastiment de base d'acer galva-  
 nitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueitat  i envidriament amb gomes epdm, cargols  
 d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que asegurin  
 l'estanquitat, amb tres fulls batents de 50x415cm i dos fulls fixes de 86x415cm.  per a un buit d'obra  
 de 330x415 cm, inclòs: bastiment,  tapajuntes i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb  
 ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aillant de  
 dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm de gruix amb butiral acústic i cambra d´aire de 16 mm als  
 elements fixes i vidre aïilant de dues llunes de 4+4 amb butiral transparent a l'interior i 4+4 amb trac-  
 tament de protecció solar tipus SGG COOL-LITE ST de Saint Gobain o similar equivalent a al cara  
 exterior i cambra d'arie de 16 mm. segellat de junts amb obra amb massilla de silicona neutra aplica-  
 da amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per deixar el conjunt del re-  
 vestiment completament col·locat i muntat  en obra incloent les ajudes de paleta necessàries. tot se-  
 gons plànols de fusteria i detalls.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 
1AF2CA8A      u    FA8                                                               

 Finestra  d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, exe-  
 cutada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont termic amb varilla  
 de poliamida de 25 mm, col.locada sobre bastiment de base, inclós bastiment de base d'acer galva-  
 nitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueitat  i envidriament amb gomes epdm, cargols  
 d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que asegurin  
 l'estanquitat, amb tres fulls batents de 45x415cm i dos fulls fixes de 86x415cm.  per a un buit d'obra  
 de 315x415 cm, inclòs: bastiment,  tapajuntes i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb  
 ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aillant de  
 dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm de gruix amb butiral acústic i cambra d´aire de 16 mm als  
 elements fixes i vidre aïilant de dues llunes de 4+4 amb butiral transparent a l'interior i 4+4 amb trac-  
 tament de protecció solar tipus SGG COOL-LITE ST de Saint Gobain o similar equivalent a al cara  
 exterior i cambra d'arie de 16 mm. segellat de junts amb obra amb massilla de silicona neutra aplica-  
 da amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per deixar el conjunt del re-  
 vestiment completament col·locat i muntat  en obra incloent les ajudes de paleta necessàries. tot se-  
 gons plànols de fusteria i detalls.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
1AF2CA9A      u    FA9                                                               

 Finestra  d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, exe-  
 cutada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont termic amb varilla  
 de poliamida de 25 mm, col.locada sobre bastiment de base, inclós bastiment de base d'acer galva-  
 nitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueitat  i envidriament amb gomes epdm, cargols  
 d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que asegurin  
 l'estanquitat, amb una porta de planxa d'acer de seguretat, amb pany i ferratges de seguretat de  
 90x210cm, full superior fixe de 90x205 i un fulls fixes de 86x415cm.  per a un buit d'obra de  
 200x415 cm, inclòs: bastiment,  tapajuntes i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb ranu-  
 res de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aillant de dues  
 llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm de gruix amb butiral acústic i cambra d´aire de 16 mm als ele-  
 ments fixes i vidre aïilant de dues llunes de 4+4 amb butiral transparent a l'interior i 4+4 amb tracta-  
 ment de protecció solar tipus SGG COOL-LITE ST de Saint Gobain o similar equivalent a al cara  
 exterior i cambra d'arie de 16 mm. segellat de junts amb obra amb massilla de silicona neutra aplica-  
 da amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per deixar el conjunt del re-  
 vestiment completament col·locat i muntat  en obra incloent les ajudes de paleta necessàries. tot se-  
 gons plànols de fusteria i detalls.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
1AF2CAXP      u    Xapa acer lacada                                                  

 Folrat de reixa amb planxa d'acer de 3 mm. de gruix , amb acabat lacat de color RAL de la fusteria  
 existent, fixada mecanicament  
 f1 1 2,65 2,65 
 f2 1 2,84 2,84 
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 f3 1 2,65 2,65 
  _____________________________________________________  

 8,140 
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 CAPITOL I INSTAL·LACIONS                                                    
 SUBCAPITOL ISN  SANITARIS I AIXETES                                              
EJ13B71B      u    Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplàr  

 Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 40 cm, de color blanc i preu alt,  
 encastat a taulell  
 lavabos 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 
EJ14BA1P      u    Inodor  de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient  

 Inodor  de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de des-  
 càrrega i alimentació incorporats, de color blanc, model meridian de Roca, col·locat sobre el pavi-  
 ment i connectat a la xarxa d'evacuació  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 
EJ1AB21P      u    Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu alt,col.sob/pav.      

 Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre  
 el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
EJ1ZAB01      u    Reixa/protecció,munt.aboc.porcell. vitrif.,preu sup.              

 Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu  
 superior  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
EJ18LAAL      u    Aigüera planx.ac.inox.,pica i escorr.,L70-80cm,brillant,ampl.<=5  

 Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat  
 brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble  
 office 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
EJ239121      u    Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1  

 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,  de  
 llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 
EJ2981B1      u    Aixeta senzilla safareig.,munt.superf.,cromat,preu alt aixe.sort  

 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta  
 i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´  
 abocador 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
EJ24A121      u    Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2´´           

 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub  
 d'enllaç incorporat,  de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 
EJ28512G      u    Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,llautó cromat,preu alt  

 Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb  
 broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets  
 office 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
EJ331151      u    Desguàs recte p/p/lavab.,llautó,D=1´´1/4,roscat sifó llautó crom  

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



AMIDAMENTS  

PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU              

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
20 d’octubre de 2015  
  Pàgina 16  

 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 
EJ3817D7      u    Desguàs recte p/aigüera,PVC,D=40mm,connec.ramal/sifó PVC          

 Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connec-  
 tat a un ramal o a un sifó de PVC  
 office 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
EJ33B16F      u    Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1´´1/4,enllaç D=30mm,con  

 Sifó de botella per a lavabo,  de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, con-  
 nectat a la xarxa de petita evacuació  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 
EJ38B4SF      u    Sifó botella+vàlv.ventil. p/aigüera,ABS,D=40mm,flux 2,5l/s,AII s  

 Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera, d'ABS, de 40 mm de diàmetre,  
 flux d'aire 2,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita  
 evacuació  
 office 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
EJ42U010      u    Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniq  

 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  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 
EJ43U005      u    Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniqu  

 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat  
 amb fixacions mecàniques  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 
EJ46U010      u    Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.  

 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  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
EJ46U020      u    Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col  

 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  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
EJ4ZU010      u    Porta-rotlles porcellana blanca p/encastar                        

 Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 
EQ514A02      m2   Taulell d'aglomerat de quars de 1ª qualitat, tipus silestone o s  

 Taulell d'aglomerat de quars de 1ª qualitat, tipus silestone o similar equivalent, de 3 cm. de gruix,  
 amb cantell de 5 cm col.locat a 45º,  amb tractament antibacterià,  cantells polits, col.locat encastat  
 als paraments laterals, , segellat, totalment acabat. Inclou formació de forats per lavabo i polit de can-  
 tells dels forats.   
 serveis 1 1,60 0,45 0,72 
 1 1,50 0,40 0,60 
  _____________________________________________________  

 1,320 
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 SUBCAPITOL ISJ  SANEJAMENT                                                       
ED111B21      m    Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40  

 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma  
 UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró  
 aiguera 12 12,00 
 lavabos 2 5,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 22,000 
ED15B771      m    Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides            

 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,  
 de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides  
 recollida inodors fins a baixant més 15 15,00 
 proper  
  _____________________________________________________  

 15,000 
 SUBCAPITOL IC climatització                                                     
 APARTAT ICF Unitats autònomes per a climatització                             
ICN010c       m    Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjan  

 Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de  
 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàme-  
 tre interior i 10 mm de gruix i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4"  
 de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre inte-  
 rior i 10 mm de gruix.  
  ________________________________________________  
 38,500 
ICN010        m    Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjan  

 Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de  
 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàme-  
 tre interior i 30 mm de gruix i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8"  
 de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre inte-  
 rior i 25 mm de gruix.  
 Maquina Zona Nort 21,5 21,50 
 Maquina Zona Sud 20,5 20,50 
  _____________________________________________________  

 42,000 
ICN040        Ut   Equip d'aire condicionat, unitat exterior sistema AIRDUO 1 x 1 I  

 Equip d'aire condicionat, unitat exterior sistema AIRDUO 1 x 1 ISKCK 120V R410A MC113 de  
 CIAT o similar, amb distribució per conducte rectangular, per a gas R-410A, bomba de calor, alimen-  
 tació a la unitat exterior trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 26,9 kW, potència calorífica  
 nominal 31,1 kW, COP = 3,18 (classe A+). Inclou comportes de connexió per impulsió/retorn i ex-  
 tracció de ventilació primaria amb filtres g4 + F8. Detecció de filtres bruts. Protecció mitjançant mag-  
 netotèrmic estandar. Inclou regulació electronica CIATrtc amb comandament PGD1. Inclou Kit de  
 control remot PGD1 amb dos targetes de derivació TCONN amb control amb sonda T+H d'ambient,  
 freecooling termo-entàlpic. Inclou vàlvules de servei per les connexions frigorífiques i carga de fluid  
 frigorígen. Totalment instal·lat i connexionat  
  ________________________________________________  
 2,000 
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ICN030        Ut   Equipo de aire acondicionado, Unitat exterior + interior PANASON  

 Equipo de aire acondicionado, Unitat exterior + interior, PANASONIC, modelo U-71PE1E5A o si-  
 milar, con certificación EUROVENT, de las siguientes características:  
   
 Potencia frigorífica: 7.10kW.  
 Potencia calorífica: 8.00kW.  
 Potencia eléctrica absorbida refrigeración: 1.93kW.  
 Potencia eléctrica absorbida calefacción: 1.93kW.  
 COP: 4.15   
 EER: 3.68   
 Clasificación energética: A+  
 Caudal de aire unidad exterior frío: 3600m3/h.  
 Caudal de aire unidad exterior calor: 3600m3/h.  
 Presión sonora unidad exterior frío: 48dBA.  
 Presión sonora unidad exterior calor: 50dBA.  
 Dimensiones unidad exterior: 996x940x340mm.  
 Peso unidad exterior: 69Kg  
 Distancia frigorífica máxima: 50 m.  
 Conexión frigorífica Líquido-Gas: 3/8” – 5/8”  
 Límite de funcionamiento frío: -15/46ºC.  
 Límite de funcionamiento calor: -20/24ºC.  
 Alimentación: 230V.   
 Modelo: U-71PE1E5A  
 Inclou derivador de dos tubs.  
 Incluye control con termostato y control a distancia  
  ________________________________________________  
 1,000 
ICN022        Ut   Equipo de aire partido, bomba de calor inverter plus (1X1), tipo  

 Equipo de aire partido, bomba de calor inverter plus (1X1), tipo pared con gas refrigerante R410A.  
 Unidad exterior modelo CU-E9PKEA y unidad interior CS-E9PKEA, control remoto incluido.  Mar-  
 ca PANASONIC, modelo KIT-E9-PKEA con certificación EUROVENT, de las siguientes caracte-  
 rísticas:  Potencia frigorífica: 2.5kW. Potencia calorífica: 3.4kW. Potencia eléctrica absorbida refrige-  
 ración: 515W. Potencia eléctrica absorbida calefacción: 700W. COP: 4.86  EER: 6.71  Caudal de  
 aire unidad interior: 798-876m3/h. Caudal de aire unidad exterior: 1878-1782 m3/h. Presión sonora  
 unidad interior: 39-23dBA. Presión sonora unidad exterior: 46-47dBA. Deshumidificación: 1.5 l/h. Di-  
 mensiones unidad interior: 295x870x255 mm. Dimensiones unidad exterior: 622x824x299 mm. Pe-  
 so unidad interior: 10 Kg. Peso unidad exterior: 36 Kg. Límite de funcionamiento: -20/43 ºC y -15/24  
 ºC Alimentación: 230V (unidad exterior). Incluye control con termostato y control a distancia. Mode-  
 lo: KIT-E9PKEA o similar.  
  ________________________________________________  
 1,000 
ICN020        Ut   Equipo de aire acondicionado, de unidad interior, bomba de calor  

 Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, ali-  
 mentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,5 kW, potència calorífica nominal  
 3,2 kW, SEER = 7,1 (classe A++), SCOP = 4,2 (classe A+), EER = 4,03 (classe A), COP = 4  
 (classe A).  
  ________________________________________________  
 2,000 
EBIA01.db     ut   Suport metàl·lic, per suspendre climatitzador de fins 500 kg. Co  
  _____________________________________________________  

 3,000 
EBIE02.ba     m    Desguassos per a unitats climatitzador conduït a baixant          

 Desguassos per a unitats climatitzador a base de tub de PVC rígid de 32 mm, sifó, accessoris i con-  
 duït a baixant més pròxim. Completament instal·lat.  
  ________________________________________________  
 20,000 
EBIB01.fb     ut   Conj. amortidors de vibració metàl·lics, per a fan-coils i recup  

 Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lic, tipus doble pletina per a fan-coil i recuperadors de 500 kg i  
 freqüència 1500 rpm. Completament instal·lat. Per exterior i interior  
  ________________________________________________  
 16,000 
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EBIB01.fa     ut   Conj. amortidors de vibració metàl·lics, per a fan-coils i recup  

 Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lic, tipus doble pletina per a fan-coil i recuperadors de 300 kg i  
 freqüència 1500 rpm. Completament instal·lat. Per exterior i interior.  
  ________________________________________________  
 4,000 
 APARTAT ICR Sistemes de conducció d'aire                                      
ICR010        Ut   Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació  

 Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de fre-  
 qüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, protecció IP 44,cabal màxim de 350 m³/h. Tipus  
 TD-Mixvent 350 /125 o similar.  
  ________________________________________________  
 1,000 
ICR021        m²   Conducte autoportant rectangular per a la distribució d'aire cli  

 Conducte autoportant rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta den-  
 sitat de llana de vidre Climaver Plus R "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 30 mm d'espessor,  
 revestit per ambdues cares per alumini (exterior: alumini + malla de fibra de vidre + kraft; interior: alu-  
 mini + kraft), amb el cantell mascle vorellat pel complexe interior del conducte.  
  ________________________________________________  
 498,000 
ICR025c       m    Tub flexible de 254 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.     

 Tub flexible de 254 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.  
  ________________________________________________  
 6,800 
ICR025b       m    Tub flexible de 305 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.     

 Tub flexible de 305 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.  
  ________________________________________________  
 8,500 
ICR016c       Ut   Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 135 mm   

 Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 135 mm de diàmetre.  
  ________________________________________________  
 8,000 
ICR015c       m    Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat,  

 Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 135 mm de diàmetre i 0,5 mm de  
 gruix.  
  ________________________________________________  
 35,000 
ICR025        m    Tub flexible de 127 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.     

 Tub flexible de 127 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.  
  ________________________________________________  
 3,500 
ICR030        Ut   Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural   

 Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regu-  
 lables individualment, de 300x200 mm, muntada en conducte rectangular no metàl·lic.  
  ________________________________________________  
 10,000 
ICR050b       Ut   Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E  

 Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regula-  
 bles individualment, de 300x300 mm, muntada en conducte rectangular no metàl·lic.  
  ________________________________________________  
 17,000 
ICZ010        Ut   Reixeta d'impulsió d'alumini extrudit, amb lamel·les mòbils corb  

 Reixeta d'impulsió d'alumini extrudit, amb lamel·les mòbils corbes horitzontals, amb comporta motorit-  
 zada per a regulació de cabal ocupant la superfície total de la reixeta, de 300x200 mm, model RLC1  
 "AIRZONE".  
  ________________________________________________  
 4,000 
ICR085b       Ut   Silenciador de cel·les amb disseny higiènic i cel·les d'estalvi   

 Silenciador de cel·les amb disseny higiènic i cel·les d'estalvi energètic, de 800 mm d'ample, 600 mm  
 d'alt i 500 mm de llarg, amb 4 cel·les de 100 mm de gruix.  
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  ________________________________________________  
 2,000 
ICR015        m    Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat,  

 Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre i 0,7 mm de  
 gruix.  
  ________________________________________________  
 78,500 
ICR016        Ut   Colze 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 450 mm   

 Colze 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre.  
  ________________________________________________  
 8,000 
ICR016b       Ut   Derivació simple 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat,  

 Derivació simple 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre.  
  ________________________________________________  
 2,000 
ICR040b       Ut   Difusor circular d'alumini extrudit, anoditzat color plata, amb   

 Difusor circular d'alumini extrudit, anoditzat color plata, amb plènum de xapa galvanitzada per a con-  
 nexió lateral a tub flexible, de 595x595x278 mm, amb aïllament acústic, gamma AirQ, model DF-  
 CI350APA "AIRZONE", per instal·lar en alçades de fins a 2,7 m.  
  ________________________________________________  
 7,000 
ICR040        Ut   Difusor circular d'alumini extrudit, anoditzat color plata, amb   

 Difusor circular d'alumini extrudit, anoditzat color plata, amb plènum de xapa galvanitzada per a con-  
 nexió lateral a tub flexible, de 595x595x278 mm, amb aïllament acústic, gamma AirQ, model DF-  
 CI250APA "AIRZONE", per instal·lar en alçades de fins a 2,7 m.  
  ________________________________________________  
 4,000 
ICR060        Ut   Boca de ventilació en execució rodona adequada per a extracció,   

 Boca de ventilació en execució rodona adequada per a extracció, de 125 mm de diàmetre, amb re-  
 gulació de l'aire mitjançant el gir del disc central.  
  ________________________________________________  
 4,000 
EBRG01.k      ut   Comporta tallafocs, rectangular, RF-120, UNE-EN 1366-2, de 400 x  

 Comporta tallafocs, rectangular, RF-120, segons UNE-EN-1366-2, de 400 x 350 mm amb premarc  
 dotada d'actuador elèctric de 230 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelèctric i dos interruptors  
 final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: SCHAKO BSKS o equivalent .  
 Segons fitxes tècniques de projecte.  
  ________________________________________________  
 0,000 
EBRG01.j      ut   Comporta tallafocs, rectangular, RF-120, UNE-EN 1366-2, de 300 x  

 Comporta tallafocs, rectangular, RF-120, segons UNE-EN-1366-2, de 300 x 300 mm amb premarc  
 dotada d'actuador elèctric de 230 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelèctric i dos interruptors  
 final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: SCHAKO BSKS o equivalent .  
 Segons fitxes tècniques de projecte.  
  ________________________________________________  
 0,000 
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 APARTAT ICT Unitats de tractament d'aire (recuperadors)                       
ICR110b       Ut   Recuperador de calor aire-aire, amb bescanviador de flux creuat,  

 Recuperador de calor aire-aire, amb bescanviador de flux creuat, cabal de 2200 m³/h, eficiència sen-  
 sible 60%, per a muntatge horitzontal dimensions 600x1102x1202 mm i nivell de pressió sonora de  
 54 dBA en camp lliure a 1,5 m. Amb filtres F6 + F7 instal·lats. Marca Sodeca model RIS-1900H o  
 similar. Amb control automàtic de Bypass integrat. Amb sensors de temperatura d'entrada i sortida i  
 control de CO2. Amb aïllament tèrmic i acústic. Totalment instal·lada  
  ________________________________________________  
 1,000 
 APARTAT ICU Electricitat i Connexionat                                        
ERJL70.aa     ut   Alimentació a subestació control amb cable de coure RZ1-K 0,6/1   

 Alimentació a subestació control, incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia  
 des de quadre de zona. Caracteristiques:  
 Derivació a receptor: Cable de coure, tub PVC rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superfi-  
 cial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa caragolada i entrades elàs-  
 tiques / roscades.  
 Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata metàl·lica perforada classe M1 amb ta-  
 pa, accessoris i suportacions.  
 Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament  
 instal·lat.  
  ________________________________________________  
 0,000 
ERJK75.aa     ut   Alimentació a Fan Coil, Climatitzador Compacte, Ventilador inclo  

 Alimentació a Fan Coil, Climatitzador Compacte, Ventilador incloent cables i canalització a receptor  i  
 part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques:  
 Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub PVC flexible / rígid classe M1 (UNE 23-727-90),  
 protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada  
 i entrades elàstiques / roscades.  
 Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat,  
 amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.  
   
 Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament  
 instal·lat  
  ________________________________________________  
 5,000 
ERJK75.ab     ut   Alimentació a Comporta Tallafocs incloent cable de coure 07Z1-K,  

 Alimentació a Comporta Tallafocs incloent cables i canalització a receptor  i part proporcional de línia  
 des de quadre de zona. Característiques:  
 Derivació a receptor: Cable de coure  07Z1-K , tub PVC flexible / rígid classe M1 (UNE 23-727-90),  
 protecció superficial fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada  
 i entrades elàstiques / roscades.  
 Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat,  
 amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.  
   
 Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament  
 instal·lat  
  ________________________________________________  
 0,000 
EQLB13        ut   Cablejat elèctric des de la unitat fan-coil al termostat ambient  

 Cablejat i connexionat elèctric des de la unitat fan-coil al termostat ambient i comandament de tres ve-  
 locitats i vàlvula de 3 vies, a base de tub de PVC rígid i cable unipolar 07Z1-K. Completament ins-  
 tal·lat.  
  ________________________________________________  
 4,000 
EQLC20        ut   Alimentació de control a comporta tallafocs, amb actuador.        

 Alimentació de control a comporta tallafocs, amb actuador incloent conductors unipolars 07Z1-K, tubs  
 i caixes PVC, des d'actuador i interruptors final de carrera fins a quadre elèctric comportes. Comple-  
 tament instal·lada.  
  ________________________________________________  
 0,000 
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 SUBCAPITOL IE Elèctriques                                                       
 APARTAT IEC Escomesa                                                          
IEC010        Ut   Conjunt TMF10-250, de fins a 250 A d'intensitat, per 1 comptador  

 Conjunt TMF10-250, de fins a 250 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, instal·lada en l'interior de  
 fornícula mural, en espai tècnic de local. Dissenyat per comptador electrónic. Inclús equip complert  
 de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual.  
 Amb modul de protecció diferencial Normalitzada per l'empresa subministradora. Segons UNE-EN  
 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3.  
  ________________________________________________  
 1,000 
IEL010        m    Línia general d'alimentació fix en superfície formada per cables  

 Línia general d'alimentació fix en superfície formada per cables unipolars amb conductors de coure,  
 RZ1-K (AS) 4x120+1G70 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de  
 PVC llis de 160 mm de diàmetre.  
  ________________________________________________  
 8,150 
 APARTAT IED Derivacions individuals                                           
IED010b       m    Derivació individual trifàsica fix en superfície per local comer  

 Derivació individual trifàsica fix en superfície per local comercial o oficina, formada per cables unipo-  
 lars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 4x50+1G25 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1  
 kV, sota tub protector de PVC llis de 90 mm de diàmetre.  
  ________________________________________________  
 15,400 
 APARTAT IEI Instal·lacions interiors                                          
IEI040        Ut   Xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina, composta   

 Xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina , composta de: quadre general de comandament i  
 protecció; circuits interiors amb cablejat en safates perforades d'acer galvanitzat. Qüadres interiors to-  
 talment instal·lats i connexionats. Segons esquema unifilar.  
  ________________________________________________  
 1,000 
USIM00068     u    Mini Columna Optiline aluminio 613x100x153 m 2 caras. Model UNIC  

 Mini Columna Optiline aluminio 613x100x153 m 2 caras. Model UNICA SISTEM ISM20609 de  
 Schneider o similar.. Minicolumna vacía de dos caras, montada sobre una fijación ranurada al suelo.  
 Incluye una cubierta frontal en aluminio. Ranura para pisocanal en aluminio. Incluye pieza de tope, kit  
 de puesta a tierra e instrucciones de montaje. Se incluye anillo de estanqueidad para la fijación al  
 suelo. Sin puesta a tierra. Totalmente cableada.  
  ________________________________________________  
 16,000 
USIM00067     u    Kit puesto de trabajo. 4 columnas. Model U70.141.18 de Scheneide  

 Kit puesto de trabajo. 4 columnas. Model U70.141.18 de Scheneider o similar. Incluye caja para em-  
 potrar. Totalmente instalada y conexionada.  
  ________________________________________________  
 3,000 
EQFA40.ac     m    Conductor de coure nu recuït de 35 mm² , per a posada a terra de  

 Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una resistència elèctrica a 20°C no su-  
 perior a 0,524 Ohm/km, per a posada a terra de safata metàl·lica i incloent part proporcional de tiran-  
 tets de connexió i brides d'acer  galvanitzat en calent. Completament instal·lat.  
  ________________________________________________  
 69,540 
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 SUBCAPITOL IF Fontaneria                                                        
 APARTAT IFI Instal·lació interior                                             
IFI008        Ut   Aixeta de pas d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/8", pe  

 Aixeta de pas d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/8", per a col·locar sobre canonada de polieti-  
 lè reticulat (PE-X), mitjançant unió roscada.  
  ________________________________________________  
 3,000 
IFI005        m    Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada sup  

 Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de polietilè  
 reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm.  
  ________________________________________________  
 14,300 
IFI010c       Ut   Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotac  

 Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo doble, realitzada  
 amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta.  
  ________________________________________________  
 2,000 
IFI010d       Ut   Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: a  

 Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, realitzada amb polietilè reticulat  
 (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta.  
  ________________________________________________  
 1,000 
IFI005b       m    Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada sup  

 Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de polietilè  
 reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm.  
  ________________________________________________  
 24,600 
 SUBCAPITOL II Il·luminació                                                      
 APARTAT III Interior                                                          
III1501       Ut   Lluminària lineal Philips SM120V W20L120 1xLED37S/840 LED de 41w  

 Lluminària lineal Philips SM120V W20L120 1xLED37S/840 LED de 41w , (L= 3700 lumens), emi-  
 sión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje su-  
 perficial o suspendido.  
  ________________________________________________  
 49,000 
III150        Ut   Lluminària lineal Philips SM120V W20L120 1xLED37S/840 LED de 41w  

 Lluminària lineal Philips SM120V W20L120 1xLED37S/840 LED de 41w ,o similar. (L= 3700 lu-  
 mens), emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje:  
 montaje superficial o suspendido. REgulable  
  ________________________________________________  
 28,000 
III140        Ut   Kit para montaje suspendido de luminaria lineal LED. de 5 puntos  

 Kit para montaje suspendido de luminaria lineal LED. de 5 puntos.  
  ________________________________________________  
 9,000 
III160        Ut   Aplic de pared, de 402x130x400 mm, per a 1 làmpada fluorescent T  

 Aplic de pared, de 402x130x400 mm, per a 1 làmpada fluorescent TC-L de 24 W.  
  ________________________________________________  
 2,000 
III010b       Ut   Lluminària, de 1576x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL d  

 Lluminària, de 1576x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 58 W.  
  ________________________________________________  
 9,000 
USIM71050133- u    Downlight 710 WW WIDE FLOOD 1-10V regulable o similar. Con sopor  

 Downlight 710 WW WIDE FLOOD 1-10V. Óptica: 45º. Fuente de luz: LED. Tc: 3000K. Incluye  
 fuente de alimentación.  Potencia: 21W. Referencia: 71050133-483 o similar. Regulable.  
  ________________________________________________  
 6,000 
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USIM72523033- u    Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL 24W LED o similar      

 Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL. Óptica: 120º. Fuente de luz: LED. Tc: 3100K   
 . Incluye fuente de alimentación.  Potencia: 24W. Referencia: 72523033-983  
  ________________________________________________  
 29,000 
 APARTAT IIC Sistemes de control i regulació                                   
IIC020        Ut   Detector de moviment d'infraroigs automàtic, per una potència mà  

 Detector de moviment d'infraroigs automàtic, per una potència màxima de 300 W, angle de detecció  
 130°, abast 8 m.  
  ________________________________________________  
 5,000 
IIC010        Ut   sensor crepuscular amb cèl·lula fotoelèctrica integrada, grau de  

 sensor crepuscular amb cèl·lula fotoelèctrica integrada, grau de protecció IP54, 10 A, per a comanda-  
 ment automàtic de làmpades fluorescents de 2000 VA de potencia total instal·lada.  
  ________________________________________________  
 5,000 
 SUBCAPITOL IS Comunicacions I Seguretat                                         
 APARTAT IS.1 VEU/DADES                                                         
ERHG21.da     ut   Punt de connexió veu/dades amb conductor de 4 parells trenats ti  

 Conductor de 4 parells trenats tipus UTP de categoria 6 amb diàmetre de conductor 0,574 mm (23  
 AWG) segons norma ISO/IEC DIS 11801, sota tub de PVC rígid en execució vista en falç sostre i  
 tub de PVC flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a repar-  
 tidor. Completament instal·lat. Marca/model: KERPEN/MEGALINE o equivalent  
  ________________________________________________  
 2.015,000 
EVLD50        ut   Certificació per enllaç de veu i dades, registres i emissió de c  

 Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la trans-  
 misió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components  
  ________________________________________________  
 70,000 
ERJM55.ab     ut   Alimentació a rack incloent cable de coure 07Z1-K, tub PVC flexi  

 Alimentació a rack incloent cable i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de  
 zona. Característiques: Cable de coure 07Z1-K, tub PVC flexible/rigid classe M1 (UNE 23-727-90),  
 protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa caragolada  
 i entrades elàstiques / roscades.  
 Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament  
 instal·lat.  
  ________________________________________________  
 1,000 
EQGA11.i      ut   Conductor de coure rigid de 25 parells amb aïllament de cinta de  

 Conductor de coure rigid de 25 parells amb aïllament de cinta de poliester i coberta lliure d'halogens  
 (LSHF), amb part proporcional d'accessoris i connectors. Completament instal·lat.  
  ________________________________________________  
 15,000 
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 APARTAT IS.2 CONTRAINTRUSIO                                                    
1TK0RI3FI     ut   Detector d'obertura, per contacte magnètic, per a muntatge de su  

 Detector d'obertura, per contacte magnètic, per a muntatge de superfície , en portas , format per inter-  
 ruptor magnètic i imà, allotjats en caixes metàl·liques amb protecció contra sabotatge, placa de suport  
 i separador. Completament instal·lat.  Marca/model: SIEMENS/CMP o equivalent  
  ________________________________________________  
 2,000 
ENAD10.ca     ut   Detector bivolumètric infrarrojos i microondes Doppler, 40 zones  

 Detector bivolumètric d'infrarrojos passius i microondes Doppler, amb memorització d'alarma allotjat  
 en caixa plàstica amb protecció contra sabotatge, 40 zones de protecció PIR i cobertura MW regula-  
 ble. Area de vigilància 12 x 12 m, sensibilitat de resposta constant per a un marge de temperatura  
 ambiental adecuat i alta fiabilitat. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS/LM100 C o equi-  
 valent  
  ________________________________________________  
 4,000 
ENCB20.ba     ut   Codificador multiplexat programable, per 4 punts de detecció      

 Codificador multiplexat programable, per 4 punts de detecció, amb protecció antisabotatge, incloent  
 placa suport, electrònica i caixa. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS/SAT-12 o equi-  
 valent  
  ________________________________________________  
 1,000 
ENCC10.bba    ut   Teclat consola alfanumèrica, amb 2 linies de 16 caracters         

 Teclat consola alfanumèrica, amb display LCD de visió gran-angular, amb 2 linies de 16 caracters,  
 programable per a cada punt de protecció. Incorpora brunzidor i leds d'estat. Completament instal·lat.  
 Marca/model: SIEMENS/SAK S1 ES o equivalent  
  ________________________________________________  
 2,000 
EMCC30.bba    ut   Sirena electrònica d'alarma per a exteriors, metàl·lica , dos to  

 Sirena electrònica d'alarma per a exteriors, metàl·lica , de dos tonalitats, amb pilot lluminòs intermi-  
 tent, incloent embellidor i caixa de protecció per a intempèrie. Completament instal·lada. Marca/mo-  
 del: SIEMENS/SR27 o equivalent  
  ________________________________________________  
 1,000 
ERGB10.aga    ut   Punt connexionat de contacte magnètic , des de les unitats de co  

 Punt de connexionat de contacte magnètic , des de les unitats de control de línies incloent part propor-  
 cional de tub de PVC en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de PVC per instal·la-  
 cions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament  
 instal·lat.  
  ________________________________________________  
 2,000 
ERGB10.agb    ut   Punt connexionat de bivolumètric , des de les unitats de control  

 Punt de connexionat de bivolumètric , des de les unitats de control de línies incloent part proporcional  
 de tub de PVC en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de PVC per instal·lacions  
 encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament ins-  
 tal·lat.  
  ________________________________________________  
 3,000 
ERGB10.afa    ut   Punt connexionat de multiplexor , des de les unitats de control   

 Punt de connexionat de multiplexor , des de les unitats de control de línies incloent part proporcional  
 de tub de PVC en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de PVC per instal·lacions  
 encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament ins-  
 tal·lat.  
  ________________________________________________  
 1,000 
ERGB10.afb    ut   Punt connexionat de teclat , des de les unitats de control de lí  

 Punt de connexionat de teclat , des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de tub  
 de PVC en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de PVC per instal·lacions encas-  
 tades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.  
  ________________________________________________  
 1,000 
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ERGB10.afc    ut   Punt connexionat de sirena , des de les unitats de control de lí  

 Punt de connexionat de sirena , des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de tub  
 de PVC en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de PVC per instal·lacions encas-  
 tades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.  
  ________________________________________________  
 1,000 
ENCA20.a      ut   Central de seguretat microprocessada, bidireccional, per 8 zones  

 Central de seguretat microprocessada, control bidireccional, per 8 zones programables, ambpliable  
 48 zones cablejades y 48 zones via radio, amb comandament per consoles multifunció numèri-  
 ques/alfanumèriques, codis d'accés, relès d'alarma, font d'alimentació i bateria d'emergència per fun-  
 cionament de fins a 1 hora en alarma i 72 hores en repòs. Completament instal·lada. Marca/model:  
 SIEMENS/SINTONY 220 o equivalent  
  ________________________________________________  
 1,000 
ERJM55.ad     ut   Alimentació a central de seguretat incloent cable de coure 07Z1-  

 Alimentació a central de seguretat incloent cable i canalització a receptor i part proporcional de línia  
 des de quadre de zona. Característiques: Cable de coure 07Z1-K, tub PVC flexible/rigid classe M1  
 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55  
 amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades.  
 Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament  
 instal·lat.  
  ________________________________________________  
 1,000 
EGHB11Xa      ut   Programació i posada en marxa del sistema de seguretat contraint  

 Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de seguretat contraintrusió compost per 34  
 punts incloent software standard, programació específica, proves i demostracions per al seu perfecte  
 funcionament. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS o equivalent  
  ________________________________________________  
 1,000 
 SUBCAPITOL IO Contra incendis                                                   
 APARTAT IOA Enllumenat d'emergència                                           
IOA020b       Ut   Lluminària d'emergència, per a adossar a a la paret, amb tub lin  

 Lluminària d'emergència, per a adossar a a la paret, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux llumi-  
 nós 310 lúmens.  
  ________________________________________________  
 28,000 
 APARTAT IOS Senyalització                                                     
IOS010        Ut   Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de pol  

 Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, de 420x420  
 mm.  
  ________________________________________________  
 15,000 
IOS020        Ut   Senyalització de mitjans d'evacuació, mitjançant plaça de polies  

 Senyalització de mitjans d'evacuació, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, de 420x420 mm.  
  ________________________________________________  
 14,000 
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 APARTAT IOX Extintors                                                         
IOX010        Ut   Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb p  

 Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia  
 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor.  
  ________________________________________________  
 4,000 
IOX010b       Ut   Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg  

 Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor.  
  ________________________________________________  
 2,000 
 APARTAT IOJ Protecció pasiva contra incendis                                  
IOJ012        m²   Revestiment ignífug amb pasta aquosa, d'alta elasticitat i lleug  

 Revestiment ignífug amb pasta aquosa, d'alta elasticitat i lleugerament intumescent, de color blanc,  
 aplicada en capa de 3 mm, per a segellat de penetracions per a cables i canalitzacions de cables.  
  ________________________________________________  
 2,000 
 SUBCAPITOL IAJ  AJUDES                                                           
PPAUAJUD      u    ajudes a instal.lacions                                           

 Ajudes de ram de paleta en instal.lacions complertes de: Sanejament, il.luminació, electricitat, clima-  
 tització, ventilació,  comunicacions, dades, audiovisuals, lampisteria, seguretat, contraincendis, etc.,  
 per a una correcte execució de les instal.lacions que compren: ma d'obra i materials per obrir i tapar  
 regates i forats, colocació de caixetins, formació de pasamurs, forats en forjats amb maquina taladra-  
 dora de diamant amb aigua, encast de petits elements, formació de bancades per a maquinaries, des-  
 carregues de material en planta i posterior retirada de runa.  
 ajudes a instal.lacions 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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 CAPITOL 01.08  EQUIPAMENTS                                                      
EMDBRETO      u    Elements de retolació i senyalització que inclou rètol exterior   

 Elements de retolació i senyalització que inclou rètol exterior indicatiu, retolació interior de l'oficina (in-  
 dicació de taules, despatxos, lavabo ....) i elements de senyalització d'emergència i seguretat. Tot  
 segons detall projecte.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
EMDBREOF      u    Mobiliari office                                                  

 Mobles alts i baixos per a office de fusta amb acabat de melamina color , amb ferratges i frontisses  
 de primera qualitat, amb sòcol, segons detall de projecte.   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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