QUADRE DE PREUS 1
PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE
CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 01 ENDERROCS
K2142611

m3

enderroc de mur de bloc de formigó

54,90

Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
CINQUANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
E2R64239

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts

9,44

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
E2RA8500

m3

Deposició controlada a centre selec.+transf. barrej. no especial

7,48

Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats no especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
E2212422

m3

Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.

2,95

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
DOS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
E2255T70

m3

Reblert rasa/pou sorra material reciclat mixt,g<=25cm

33,63

Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic, en tongades de 25 cm com a màxim
TRENTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
E2252772

m3

Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN

12,87

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PN
DOTZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
E2R45039

m3

Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,rec.10

8,03

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
VUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS
E2RA7L00

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050

4,45

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 03 FONAMENTS I PAVIMENTS
E923RB91

m2

Subbase de grava reciclats formigó,g=15cm,grandària=40-70mm,este

5,46

Subbase de grava procedent de granulats reciclats de formigó, de 15 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
E7B21E0L

m2

Làmina separad.polietilè g=100µm,pes=96g/m2,col.n/adh.

1,17

Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida
UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS
E93617B0

m2

Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cm

17,12

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm
DISSET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
E9G11CN0

m2

Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=5cm,malla electros.

11,61

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada
ONZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
E93A13D0

m2

Recrescuda supo.pavim.,g=3cm,mort.ciment 1:6

7,72

Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
SET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
E9DA121W

m2

Paviment int.+raj.gres extruït,s/esmalt.,rect. preu alt 15 peces

33,95

Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 15 peces m2 peces/m2, com a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
E7C123001

m2

Aillament escuma de poliuretà projectat g=3cm 35kg/m3,

10,20

Aïllament amorf de gruix 3 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3,
projectat
DEU EUROS amb VINT CÈNTIMS
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PREU

CAPITOL 04 ESTRUCTURA I COBERTA
E45918H4

m3

Formigó p/sostre indust., HA-25/B/20/IIa,abocat bomba

97,47

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
NORANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
E4B9DA33

m2

Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15 D:4-4 B500T 6x2,2m p/

2,25

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
15x15 D: 4 - 4 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents
DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
15123BCH

m2

Coberta inv.n/trans.form.cel.lular+separ.+làmina cautxú sint.+aï

54,75

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel.lular sense àrids, de densitat 300
KG/m3, impermeabilització amb una membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm
d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), capa separadora geotèxtil permeable no teixida, de 150 g/m2, anti-punxada, amb fibres verges de polipropilè, aïllament amb 2 plaques de poliestirè extruït de densitat mínima 32-35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb cares llises i cantell encadellat, col.locades amb adhesiu de formulació específica.
, capa separadora geotèxtil permeable no teixida, de 150 g/m2, anti-punxada, amb fibres verges
de polipropilè i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera
CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS
145C11DA

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix

100,40

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per
a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la
DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels
elements utilitzats.
CENT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EB71US10

u

Columna inox h:50cm,p/suport fixacions línia vida horitzonta

125,11

Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de
línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques
CENT VINT-I-CINC EUROS amb ONZE CÈNTIMS
EB71UC20

m

Cable acer galv.d:10, homologat p/línia vida UNE_EN 795/A1,

2,51

Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig
(separació < 15 m) i tesat
DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
K5ZFU001

u

Sobreeixidor de planxa d'acer

66,12

Sobreeixidor de 300 mm d'alçària, amb forats colissos en planxa pintada d'acer al carboni de 6
mm de gruix, amb la vora superior en dent de serra, col.locat ancorat a la paret amb cargoleria
d'acer inoxidable
SEIXANTA-SIS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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PREU

CAPITOL 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E618561K

m2

Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,400x200x200mm,morter,I UNE-EN

30,76

Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica
TRENTA EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
E618851KDZHI

m2

Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat morter

29,93

Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat ref. SE01020415 de la sèrie Blocs de formigó
llis de 500x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per
a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
E614DN01

m2

Paredó recolzat divis.7cm,supermaó 500x250x70mm,LD,I UNE-EN 771-

12,84

Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x250x70 mm de doble forat, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
DOTZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
E63C1001

h

Col.locació de panell prefabricat de formigó armat, P-20

287,61

Col.locació de panell prefabricat de formigó armat amb aillament inclòs, tipus P-20, de la casa
Trumes, de mides especificades als amidaments, i ancoratge a l'estructura existent amb tac químic i/o els elements necessaris.
DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS
E7C123001

m2

Aillament escuma de poliuretà projectat g=3cm 35kg/m3,

10,20

Aïllament amorf de gruix 3 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3,
projectat
DEU EUROS amb VINT CÈNTIMS
E7C123002

m2

Aillament escuma de poliuretà projectat g=2cm 35kg/m3,

7,75

Aïllament amorf de gruix 2 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3,
projectat
SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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PREU

CAPITOL 06 REVESTIMENTS
SUBCAPITOL 0601 EXTERIORS
E8B2U001

m2

Pintat sup.formigó vist,anticarbonatació,monocomponent,resines a

17,56

Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans
DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
E81136L2

m2

Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:0,5:4,remol

21,97

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat
VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
E898D470

m2

Pintat vert. ext. ciment,+pasta plàstica picar texturat+impr

18,82

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat,
amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat
DIVUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
E898U040

m2

Pintat param.vert.formigó,esmalt sint.,1segelladora+2acab.

12,52

Pintat de paraments verticals de formigó a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat
DOTZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 0602 INTERIORS
E894G310

m2

Pintat amb pintura per a la protecció de superfícies de formigó

13,33

Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per a la protecció de superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, transparent i incolora, transpirable i reductora de porositat, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes. Amb la
certificació per revestiments b-s1,d0.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
TRETZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
E811A2Q2

m2

Arreb.projectat,bona vista,vert.int.,h>3m,morter ús corrent (GP)

14,38

Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter ús corrent (GP), de designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat
CATORZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
E82A624V

m2

Enrajolat vert.ext.>3m,gres extruït s/esmalt.,preu alt 26-45,mor

30,96

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar preu alt, de 26 a 45 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
TRENTA EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
E8122212

m2

Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6

12,49

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
DOTZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
E8989240

m2

Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.

4,00

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat
QUATRE EUROS
E898J2A0

m2

Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat

4,30

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
U17VG302

m2

Pintat senyalització pista

3,56

Pintat de senyalització de la pista poliesportiva, amb llinies de 4 o 5cm d'ample, contínues o discontínues i de diferents colors segons l'esport, segons normes de la federació espanyola, amb
pintura especial sobre paviments.
TRES EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 07 FUSTERIA I MANYERIA
EAQDU101

u

porta int. armari fusta 50 cm,c.llises fusta,DM,g=8mm,melam

145,41

Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a
pintar, per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, i Fulla batent per a
porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm
de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària
CENT QUARANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS
EAQDU102

u

porta int. armari fusta 75 cm,c.llises fusta,DM,g=8mm,melam

150,92

Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a
pintar, per a una llum de bastiment de 300 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb travesser vertical al punt mig i Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta,
de 75 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
CENT CINQUANTA EUROS amb NORANTA-DOS
CÈNTIMS
EAQDU002

u

Porta 80 cm bat.porta int. acer sandvitx,c.llises

855,70

Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar o lacat antihumitat en zones humides i Fulla batent per a porta interior d'acer de cares llises de panell
sandvitx amb aillament de llana de roca, amb acabat esmaltat color plata, de forat de 94 cm
d'amplària i 220 cm d'alçària, o fulla de 80cm d'amplària i 213 cm d'alçària. Amb frontisses, tiradors i manetes de fàcil accionament i molles de tancament amortit automàtic, protecció de frontisses fins a l'alçada d'1m..
VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb SETANTA
CÈNTIMS
EAQDU003

u

Porta 80 cm bat.porta int. acer sandvitx,c.llises EI2 45-C5

910,88

Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar o lacat, amb junta intumescent perimetral, per complir una protecció contra el foc EI2 45-C5 i Fulla
batent per a porta interior d'acer de cares llises de panell sandvitx amb aillament de llana de roca,
amb acabat esmaltat color plata, de forat de 94 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, o fulla de 80cm
d'amplària i 213 cm d'alçària. Amb frontisses, tiradors i manetes de fàcil accionament i molles de
tancament amortit automàtic, protecció de frontisses fins a l'alçada d'1m..
NOU-CENTS DEU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
EAF8E001

u

Porta alumini anoditzat,trenc.pont tèrmic,2bat.,174x220cm,pr

1.199,23

Porta de marc d'alumini anoditzat color plata, amb vidre laminar de seguretat i trencament de pont
tèrmic 5+5/12/5+5, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 174x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Amb pany en la fulla activa i passadors superior i inferior més barra horitzontal antipànic en fulla
passiva. Manetes i Ferramenta inclosa.
MIL CENT NORANTA-NOU EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS
E8LA7001

m

Llinda alum.anoditzat,g=2,5mm,A=125mm,nervis+gotero+fixació,

55,05

Llinda preformada d'alumini anoditzat de color plata, de 2,5 mm de gruix i 125 mm d'amplària,
amb nervis rigiditzadors, goteró i part proporcional de elements de fixació, col.locat amb fixacions
mecàniques
CINQUANTA-CINC EUROS amb CINC CÈNTIMS
E8LA7002

m

Llinda alum.anoditzat,g=2,5mm,A=105mm,nervis+gotero+fixació,

50,14

Llinda preformada d'alumini anoditzat de color plata, de 2,5 mm de gruix i 105 mm d'amplària,
amb nervis rigiditzadors, goteró i part proporcional de elements de fixació, col.locat amb fixacions
mecàniques
CINQUANTA EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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PREU

EAF28001

u

Finestra alumini anoditzat,2corred.,120x50cm,vidre segur. 3+3

361,49

Finestra de marc d'alumini anoditzat color plata, amb dues fulles corredisses de Vidre laminar de
seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x50 cm, elaborada amb perfils de preu alt, Ferramenta inclosa.
TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS
EAF28003

u

Finestra alumini anoditzat,2corred.,120x50cm,vidre 4/6/3+3

367,53

Finestra de marc d'alumini anoditzat color plata, amb dues fulles corredisses, amb vidre aïllant
d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm, col.locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra aproximat de 120x50 cm, elaborada amb perfils de preu alt, Ferramenta inclosa.
TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
EAF28002

u

Finestra alumini anoditzat,2corred.,100x50cm,vidre 4/6/3+3

338,73

Finestra de marc d'alumini anoditzat color plata, amb dues fulles corredisses de Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mml col.locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 100x50 cm, elaborada amb perfils de preu alt, Ferramenta inclosa.
TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS
EAFA002

u

Porta acer ,2bat.,174x220cm,perf.preu sup.,col.

735,20

Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar i porta
d'acer esmaltat de cares llises, col.locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 174x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior. Amb pany en la
fulla activa i passador inferior i superior en fulla passiva. Manetes i Ferramenta inclosa.
SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
EAFA003

u

Porta acer sandvitx,2bat.,174x220cm,perf.preu sup.,col.

1.271,83

Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar i porta
d'acer de cares llises de panell sandvitx amb aillament de llana de roca, col.locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, amb pany en la fulla activa i passadors superior i inferior
més barra horitzontal antipànic en fulla passiva, per a un buit d'obra aproximat de 174x220 cm,
elaborada amb perfils de preu superior
MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb
VUITANTA-TRES CÈNTIMS
EAFA004

u

Porta acer sandvitx,2bat.,174x220cm,perf.preu sup., EI2 45-C5

1.382,19

Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar o lacar, amb junta intumescent perimetral, per complir una protecció contra el foc EI2 45-C5 i porta
d'acer de cares llises de panell sandvitx amb aillament de llana de roca, col.locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, amb pany en la fulla activa i passadors superior i inferior
en fulla passiva, per a un buit d'obra aproximat de 174x220 cm, elaborada amb perfils de preu
superior
MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb DINOU
CÈNTIMS
KQN2U001

m

Escala metàl·lica gat,tubs acer,d=25mm,treb.taller,plegat

91,09

Escala metàl·lica de gat de 80 cm d'ample, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat galvanitzat
NORANTA-UN EUROS amb NOU CÈNTIMS
EB32U001

m2

Reixa galv.entramat acer,10x40mm,marc passamà,platines 20x2m

98,54

Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS
TANCPROT

m2

Tancament de protecció acer galvanitzat

25,63

tancament metàl.lic de protecció amb xapa d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, ancorada al parament vertical amb cargol autoroscant.
VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 08 EQUIPAMENTS I MOBILIARI
EQ11U001

m

Banc vestidors,estructura metàl·lica,seient compacte fenolic

66,02

Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica pintada amb pintura epoxi, amb tancaments amb taps
de pvc i seient de dos taulers de compacte fenòlic de 1600 mm de gruix, color a determinar, cantells polits i arrodonits, cargoleria d'acer inoxidable.
Penjarobes format per tauler de compacte fenòlic de 13 mm de gruix i 100 mm d'ample i penjadors d'acer inoxidable
SEIXANTA-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS
EC1K1301

m2

Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta

45,20

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
QUARANTA-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
EQ9G0001

u

Mòdul 8 guixetes,resina fenòlica

506,04

Mòdul de 8 guixetes, format amb compacte de resina fenòlica de 4 mm excepte el terra, de 10
mm, muntat sobre barres d'alumini staff, tancaportes de cop amb panys amb clau especial extractora de bombí, de mides totals 50x200 cm,
CINC-CENTS SIS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL 09 ACCESSORIS SANITARIS
EJ46U010

u

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

69,43

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
SEIXANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
EJ46U020

u

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

260,44

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
DOS-CENTS SEIXANTA EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS
EQ8AU010

u

Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material vitri

152,31

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
CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-UN
CÈNTIMS
EJ4ZU015

u

Portarotlles acer inoxidable

19,14

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT
DINOU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
ASSECAD

u

Assecador de cabells

80,74

Assecador de cabells elèctric amb aire calent, de resistència calefactora de 2000w
VUITANTA EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 11 INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL 1101 SANEJAMENT
ED111B21

m

Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40

13,95

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
TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
ED111B01

m

Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50

14,19

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
CATORZE EUROS amb DINOU CÈNTIMS
ED15B771

m

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

18,77

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
DIVUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
ED15B871

m

Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=125mm,fix.mec.brides

21,60

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
VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
E5ZH4EN7

u

Bonera goma termoplàs.,D=100mm,antigrava,metàl.,adh.sob/làm.bitu

29,60

Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl.lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent
VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
ED51A4JV

u

Bonera sifònica acer inox.,costat=250x250mm,sortidavert.D=110mm,

147,74

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de
diàmetre, amb tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques
CENT QUARANTA-SET EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS
ED51ADJ1

u

Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa plana metàl.,fix.mec.

26,85

Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques
VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
ED359565

u

Pericó sifòn.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís 29

251,35

Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS
ED5H2185

m

Canal form.polímer,a=100mm,h=100-130mm,+perfil lat.,reixa acer g

68,96

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN
1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix i parets de 100 mm de gruix
SEIXANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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PREU

SUBCAPITOL 1102 RESTA INSTAL.LACIONS
INST

RESTA INSTAL.LACIONS

55.577,97

CINQUANTA-CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-SET
EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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