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MEMÒRIA 

 

DD. DADES GENERALS 

 

DD1. Identificació i objecte del projecte       

 

Títol del projecte:  PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LA PLANTA SISENA I PARCIAL DE LA 
SEGONA DE L’EDIFICI DIRECTIU DE MERCABARNA 

Objecte de l’encàrrec:  L’objecte  del  present  document  és  definir  la  metodologia  de  la  reforma 
integral de la planta sisena de l’edifici directiu de Mercabarna, sense afectar 
estructura. 

Situació:  L’edifici  es  troba  al  Carrer  Longitudinal  6  núm.  77,  del  Districte  de  Sants 
Montjuïc de Barcelona (08040). 

Referència cadastral:  6161346DF2766A0001YG 

Tipus d'intervenció:  Reforma  consistent  en  canvi  de  distribució  i  acabats  sense  afectar 
l’estructura de l’edifici. 

Ús previst de l’edifici:  Es manté l’ús residencial de l’edifici. 

 

DD2. Agents 

 

Promotor:     Mercado de Abastecimientos de Barcelona S.A. Mercabarna 

    CIF: A08210403 

    Carrer Longitudinal 6 núm. 77, Baixos ‐ 08040 Barcelona 

    Representant: José Enrique Tejedo Fernández – NIF 36960709P 

    Carrer Major de Mercabarna núm. 72‐76, Planta 5 ‐ 08040 Barcelona 

    Telèfon: 935563000 – mb@mercabarna.cat 

Projectista:     Roger Montoto Manent, arquitecte. Núm. col∙legiat: 37.542/1 

    Carrer Saragossa núm. 103, Baixos 2a ‐ 08006 Barcelona 

    estudi@2345.cat 

    telèfon 93.310.35.55 

 

 

Barcelona, novembre de 2015 

 

 

 

 

Roger Montoto i Manent, arquitecte 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

MD 1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

L’objecte del present document és la redacció del projecte tècnic per a la reforma integral de la planta sisena 
i parcial de la segona de l’edifici directiu de Mercabarna situat al carrer longitudinal 6 nº 77 de Barcelona. 

Es tracta d’una reforma interior amb modificació d’envans i materials d’acabat sense afectar l’estructura de 

l’edifici. També es retira una escala afegida a l’estructura original, que uneix les plantes cinquena i sisena. La 
intervenció no canvia l’ús de l'entitat. 

El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, altres reglaments i disposicions) 
d’àmbit estatal, autonòmic i local. 

 

MD 2. Descripció del projecte 

 

2.1 Descripció general del l’edifici 

Es tracta d’un edifici d’oficines a quatre vents, construït l’any 1971 segons cadastre. Consta de planta baixa, 
altell i sis plantes pis. Cada planta té una superfície construïda aproximada de 593 m². 

La caixa d’escala es situa propera a l’accés a l’edifici, a la façana Sud‐Oest, i arriba fins a la coberta. L’escala 
s’obre a un vestíbul amb dos ascensors i un muntacàrregues. Annex a la façana Sud‐Est hi ha una escala exterior 
d’emergència. La planta sisena té una escala interior afegida que la comunica directament amb la cinquena. 

Cada planta disposa de dos nuclis de banys, situats a les cantonades Nord‐Est i Sud‐Oest, respectivament. 

L’estructura de  l’edifici està  formada per pilars metàl∙lics, amb unes  llums màximes de 6 m. Els  forjats són 
col∙laborants, i estan formats per bigues de ferro, xapa grecada metàl∙lica i capa de compressió de formigó. Els 
paviments són de terratzo. 

Les façanes Sud‐Oest, Sud‐Est i Nord‐Est son de vidre en la seva major part. Els tancaments exteriors opacs es 
troben a la part Nord de l’edifici,  i estan formats per parets de bloc de formigó revestits exteriorment amb 
pedra. 

Les divisòries interiors són, en la seva major part, mampares de vidre i fusta. Hi trobem divisòries d’obra de 
fàbrica ceràmica als nuclis de banys i al nucli d’ascensors. 

Actualment, a la planta segona hi trobem una sala d’informàtica amb un magatzem, 2 despatxos i una sala de 
reunions, amb una superfície útil de 217,40 m². 

A la planta sisena hi trobem el departament d’administració i comptabilitat, el departament d’informàtica i la 
sala  del  consell,  i  petits  despatxos  de  recursos  humans,  el  departament  de  personal,  l’àrea  financera  i 
magatzems, amb una superfície útil total de 512,25 m². 

Actualment està en marxa un projecte de canvi de façana de tot l’edifici, encarregat a un altre tècnic i que no 
és objecte del projecte. Es tindrà en compte a l’hora de realitzar la nova distribució interior de mampares. 

 

2.2 Descripció de les obres incloent‐hi els mitjans auxiliars 

L’àrea a reformar és la distribució interior de les plantes segona i sisena, on es pretén fer un canvi de distribució, 
adequant‐les  a  les  actuals  necessitats  de  la  propietat.  També  inclou  el  desmuntatge  d’una  escala  interior 
afegida, que comunica les plantes cinquena i sisena, restituint el seu estat original. 

Al tractar‐se d’una reforma en dues plantes, l’obra es començarà per la planta segona i, una vegada acabada, 
es continuarà per la planta sisena. A la documentació gràfica aquesta planificació queda reflectida com a Fase 
1 (planta segona) i Fase 2 (planta sisena). 

 

 

 



7/45 
 

Fase 1. Planta segona 

La reforma d’aquesta planta només afecta a una part de la mateixa, concretament a la part Oest, i al 
nucli de sanitaris del costat Est. L’objectiu és el de crear uns nous espais  interiors que s’ajustin a les 
necessitats del nou programa d’usos d’aquesta planta, i renovar els nuclis de sanitaris existents. 

Es retiraran les mampares afectades per la reforma, fusteries interiors, sanitaris i instal∙lació elèctrica. 
Les mampares es conservaran per a la seva recol.locació segons la nova distribució. 

Un  cop  realitzades  aquestes  feines,  es  procedirà  a  l’enderroc  dels  envans  del  nucli  de  banys.  No 
s’acumularan grans quantitats de runa per evitar càrregues puntuals excessives. 

El canvi de paviment es realitzarà superposat a l’existent. 

La nova distribució es realitzarà majoritàriament en sec, a excepció del vestíbul i el nucli de banys, que 
es realitzaran amb obra de fàbrica ceràmica. Les distribucions  interiors dels despatxos es realitzaran 
amb les mampares existents, convenientment reubicades. Els envans ceràmics arribaran fins al sostre i 
tindran banda  elàstica  en  la  part  inferior,  complint  el  requeriment  acústic  de  45dBA  entre  recintes 
habitables pertanyents a diferents unitats d’ús segons CTE DB HR. 

S’aprofitarà el  fals  sostre  registrable existent,  format per mòduls de 60x60 cm. Es preveu  fer canvis 
d’ubicació d’alguns  elements  de  sostre,  com ara punts de  llum o màquines d’aire  acondicionat. Als 
sanitaris s’instal∙larà fals sostre registrable de lames d’alumini. 

Pel que fa a la instal∙lació contra incendis, s'instal∙laran llums d’emergència sobre les portes, i extintors 
cada 15 m. 

S’aprofitarà la instal∙lació de climatització existent. 

No  es modifica  la  posició  dels  nuclis  de  banys,  de manera  que  l’evacuació  de  les  aigües  negres  es 
connectarà als baixants existents. 

 

Fase 2. Planta sisena 

La proposta pretén establir un nou eix de circulació per darrere del nucli d’ascensors que connectarà 
tots els espais del programa funcional. Es col∙loca la zona d’administració propera al vestíbul de l’escala 
i  ascensors,  de  manera  que  els  usuaris  externs  no  hagin  d’accedir  a  les  zones  exclusives  pels 
treballadors. 

La reforma no modifica l’estructura de l’edifici, únicament afecta a la distribució interior. 

Es retiraran els falsos sostres existents, així com les mampares de separació, fusteries interiors, sanitaris 
i instal∙lacions. 

Un  cop  realitzades  aquestes  feines,  es  procedirà  a  l’enderroc  dels  envans.  No  s’acumularan  grans 
quantitats de runa per evitar càrregues puntuals excessives. 

S’ignifugaran tots els elements metàl∙lics vistos, com ara els forjats col∙laborants i pilars. 

El canvi de paviment es realitzarà superposat a l’existent. 

La nova distribució es realitzarà majoritàriament en sec, a excepció del vestíbul d’independència de les 
escales  i  ascensors,  i  del  nucli  de  banys,  que  es  realitzaran  amb  obra  de  fàbrica  ceràmica.  Les 
distribucions interiors dels locals es realitzaran amb mampares de vidre i fusta, o plaques de cartró‐guix, 
segons la seva localització. Les mampares arribaran fins al fals sostre, amb barrera fònica per damunt 
del  fals  sostre.  Els  vidres  de  les  mampares  seran  stadip  5+5,  i  les  parts  opaques  seran  de  tauler 
aglomerat de 16 mm de gruix amb acabat de melamina, amb nucli de llana de roca de 5 cm de gruix, i 
de 80 cm d’alçada  Els envans ceràmics i de cartró‐guix arribaran fins al sostre i tindran banda elàstica 
en la part inferior, i tots ells es composaran de doble placa de cartró‐guix de 15 mm a cada costat i perfil 
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interior de 46 mm amb aïllament de  llana de roca, complint el  requeriment acústic de 45dBA entre 
recintes habitables pertanyents a diferents unitats d’ús segons CTE DB HR. 

S'instal∙larà fals sostre registrable en tots els espais, format per plaques metàl∙liques microperforades, 
amb perfileria oculta i vel acústic negre, i una modulació de 30x120 cm.  

Al vestíbul d’accés s’hi instal∙larà fals sostre de cartró guix laminat.  

Els sanitaris tindran el fals sostre de lames d’alumini de 20 cm d’ample. 

Pel que fa a les instal∙lacions, s’instal∙larà ventilació i climatització en tots els espais. Les unitats exteriors 
de bomba de calor s'ubicaran a la coberta de l’edifici, passant els conductes fins a les unitats interiors 
pels patis d’instal∙lacions de l’edifici. Aquestes es situaran en els fals sostre registrable de l’interior de 
la  planta.  La  unitat  exterior  s’ubicarà  en  coberta  sobre  una  bancada  existent,  prevista  per  aquesta 
finalitat tal com s’indica als plànols d’instal∙lacions. 

Es preveu la instal∙lació completa d’electricitat, ubicant‐se el quadre prop de la porta d’accés des de 
l’escala. 

L’enllumenat general dels  locals es  farà amb  lluminàries de  leds encastades al  fals sostre. Als espais 
comuns seran downlights de led encastades al sostre. 

També es preveu instal∙lació de veu i dades a totes les sales. El RAC es situarà a l’arxiu. 

La  instal∙lació de  fontaneria preveu  l’alimentació per als sanitaris  i  l’office. A  l’office també hi haurà 
aigua calenta, que es produirà amb un escalfador elèctric de 50 litres, situat al fals sostre. 

Pel que fa a la instal∙lació contra incendis, s'instal∙laran llums d’emergència sobre les portes, i armaris 
modulars tipus Ribó Wall 200 MT o equivalent, col∙locats als nuclis de banys, equipats amb polsador, 
sirena, 2 extintors i BIE 25. Cada local interior disposarà de sensor òptic de fums. 

No  es modifica  la  posició  dels  nuclis  de  banys,  de manera  que  l’evacuació  de  les  aigües  negres  es 
connectarà als baixants existents. 

 

2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació 

 

Descripció i identificació 

El projecte afecta a les plantes segona i sisena de l’edifici directiu de Mercabarna situat al carrer Longitudinal 
6 nº 77 de Sants‐Montjuïc, a Barcelona. Per accedir‐hi s’utilitzarà l’escala comunitària i el muntacàrregues. 

L’obra es realitza a l’interior de les plantes, afectant a les distribucions, acabats i instal∙lacions. No és objecte 
d’aquest projecte la modificació de la façana ni de les seves fusteries. 

 

Superfície d’actuació 

L’àrea d’actuació es correspon amb l’interior de les plantes segona i sisena, i té una superfície de: 

 

Superfície construïda planta 2 (zona actuació):  272,00 m2 

Superfície construïda planta 6:       577,00 m2 

Superfície Total d’Actuació:      849,00 m2 

 

Els quadres de superfícies útils resultants són: 

Planta 2ª 

Vestíbul 1        21,90 m² 

Vestíbul 2          9,80 m² 

Treball comú      83,00 m² 

Reunions        15,60 m² 
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Despatx     24,00 m² 
Arxiu informàtica    19,80 m² 
Magatzem     17,30 m² 
Distribuïdor serveis i office     3,75 m² 
Serveis 1 Homes      4,60 m² 
Serveis 1 Dones      9,10 m² 
Servei adaptat      5,40 m² 
Serveis 2 Homes      6,10 m² 
Serveis 2 Dones      7,60 m² 
Office       8,50 m² 
Circulacions       8,00 m² 
Total interior Pl. 2ª  244,45 m² 
 
Planta 6ª 
Vestíbul     34,90 m² 
Escala     16,40 m² 
Departament administració   73,30 m² 
Despatx      11,00 m² 
Despatx administració   24,55 m² 
Despatx comercial    24,65 m² 
Departament personal   37,65 m² 
Despatx personal    18,35 m² 
Despatx organització                   24,75 m² 
Departament estratègia   30,45 m² 
Sala de juntes    63,70 m² 
Sala de reunions 1    20,74 m² 
Sala de reunions 2    18,60 m² 
Arxiu     11,45 m² 
Distribuïdor serveis 1     3,75 m² 
Serveis 1 homes      4,60 m² 
Serveis 1 dones      9,10 m² 
Serveis 1 adaptat      5,40 m² 
Distribuïdor serveis 2   12,00 m² 
Serveis 2 homes      6,40 m² 
Serveis 2 dones      7,70 m² 
Office       8,20 m² 
Circulacions     51,10 m² 
Total interior Pl. 6ª  517,85 m² 
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2.4 Classificació de l’activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control ambiental 

 

Es  considera  que  l’actuació  és  una  modificació  NO  SUBSTANCIAL  de  l’activitat  que  ja  es  desenvolupa 
actualment a l’edifici.  Es tracta d’una reforma parcial en un edifici de titularitat única amb un ús administratiu. 

No hi ha increment en el consum o abocament d’aigües. 

No hi ha increment en la producció de residus. 

No hi ha una modificació de l’enllumenat exterior, doncs NO és objecte del projecte. 

No es preveuen canvis en les antenes de l’edifici, ni diferències en les emissions radioelèctriques. 

 

 

MD 3. Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 

 

La reforma prevista no empitjora les condicions d’ús i accessibilitat preexistents. 

No es disminueixen les mesures de seguretat existents abans de la reforma. 

No es disminueixen les condicions de seguretat en cas d’incendi. 

No es modifica l’estructura de l’edifici. 

 

CTE ‐ DB SE – Seguretat Estructural 

No és d’aplicació ja que el projecte no afecta l’estructura existent de l’edifici. 

 
CTE ‐ DB SI ‐ Seguretat en cas d’Incendi 

Veure el ”Annex 1. Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis”. 
 
CTE ‐ DB SUA ‐ Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

SUA 1 Seguretat enfront del risc de caigudes 

El paviment general de tots els espais, excepte en els sanitaris, serà  linòleum antiestàtic d’alt trànsit de 
rotlle Armstrong Colorette Pur color 137‐080 o equivalent de 2,5mm de gruix amb acabat de poliuretà 
Sistema PUR Eco. La classe exigible al paviment en les zones seques és Classe 1. 

El  paviment  del  nucli  de  banys  i  office  serà  porcellànic  rectificat  New  Cementi  de  30x60  cm,  col∙locat 
horitzontal amb junt continu. La classe exigible al paviment a les zones interiors humides és Classe 2. 

En cap cas s’admetran juntes superiors a 4 mm. 

 
SUA 2 Seguretat en front del risc d’impacte o d’atrapament 

L’alçada de totes les portes és superior a 2 m. 

L’alçada de sostre en cap punt és inferior a 2,20 m. 

El batent de les portes no envaeix l’espai de circulació del passadís. 

Els envidraments amb àrea amb risc d’impacte (fins a 90 cm del paviment en elements fixes, i fins a 1,50 m 
d’alçada en portes) seran resistents als cops: envidrament stadip 6+6. 

Es  senyalitzaran  els  elements  vidriats  sense  muntants  per  a  evitar  que  es  confonguin  amb  portes  o 
obertures. 

 
SUA 3 Seguretat enfront del risc d’atrapament en recintes 
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Les portes dels sanitaris disposaran de sistema de bloqueig des de l’interior, amb sistema de desbloqueig 
des de l’exterior. El mecanisme d’accionament de l’enllumenat es col∙locarà a l’interior. 

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

El nivell d’il∙luminància mínim de les zones de circulació serà de 100 lux, amb un factor d’uniformitat mig 
del 40% com a mínim. 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència, i la senyalització adient dels senyals de seguretat. 

 
SUA 9 Accessibilitat 

La reforma en qüestió es situa a les plantes segona i sisena. 

Es preveu un recorregut accessible fins a cada un dels espais on hi ha de poder arribar el públic. Es pot 
inscriure un cercle de 1,50 m a ambdós costats de les portes dels espais accessibles. L’amplada de les portes 
és de 80 cm com a mínim. 

El passadís té una amplada mínima de 150 cm, excepte al nucli de banys, que és de 114 cm. 

Hi ha un bany adaptat, amb l’espai de gir de 1,50 m de diàmetre lliure d’obstacles, al qual s’hi accedeix des 
del vestíbul d’ascensors i escala. Disposa de barres d’ajuda. 

Els interruptors seran mecanismes accessibles, situats entre 80 i 120 cm d’alçada. 

 
CTE ‐ DB HS ‐ Salubritat 
 

HS 1 Protecció enfront a la humitat 

L’obra consisteix en una reforma interior en un edifici existent, per tant no és d’aplicació. 

 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 

No és d’aplicació perquè el projecte no consisteix en un edifici d’habitatges de nova construcció. 

 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 

Es considera que el local compleix les exigències bàsiques per aplicació del RITE, justificat en el punt 5.10 
Instal∙lacions tèrmiques del MD4. 

 
HS 4 Subministrament d’aigua 

Veure l’apartat 3 Instal∙lacions d’aigua del MD4. 

 
HS 5 Evacuació d’aigües 

Veure l’apartat 4 Instal∙lacions d’aigua del MD4. 

 
CTE ‐ DB HR – Protecció al soroll 

No és d’aplicació per tractar‐se d’una obra de reforma en un edifici existent. 

 
CTE ‐ DB HE – Estalvi d’energia 
 

HE 0 Limitació del consum energètic 

No és d’aplicació ja que es tracta d’una intervenció en un edifici existent. 

 
HE 1 Limitació de la demanda energètica 
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No és d’aplicació ja que es tracta d’una intervenció en un edifici existent. 

 
HE 2 Rendiment de les instal∙lacions tèrmiques 

Es considera que els locals compliran les exigències bàsiques per l’aplicació del RITE, justificat a l’Annex 2 
de la Memòria. 

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

El valor d’eficiència energètica límit (VEEI) en recintes interiors serà de: 

 

‐ Administratiu en general    3,0 

‐ Zones comuns      4,0 

 

La potència  instal∙lada en il∙luminació, tenint en compte la potència de lluminàries  i equips auxiliars, no 
superarà els 12 W/m² (ús administratiu). 

Tota zona disposarà almenys d’un sistema d’encesa i apagat manual, quan no disposi d’un altre sistema de 
control, no acceptant‐se els sistemes d’encesa i apagat en quadres elèctrics com a únic sistema de control. 
Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un control d’encesa i apagat per sistema de detecció de presència o 
sistema de temporització. 

 

Justificació del compliment del Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

No és objecte del projecte l’accés a l’edifici des del carrer, ni se’n modifiquen les condicions d’accessibilitat. 

L’itinerari dins dels locals és adaptat. Comunica el vestíbul d’escala i ascensors amb els elements adaptats. Tots 
els locals estan a la mateixa alçada, sense desnivells entre ells. 

No s’intervé sobre els ascensors ni escales existents. 

L’amplada mínima de l’itinerari és de 120 cm, i en els canvis de direcció es pot inscriure un cercle de 150 cm 
de diàmetre. La seva alçada és sempre superior a 2,20 m. 

El paviment és no lliscant. 

L’amplada de les portes és de 80 cm, i  la seva alçada és superior a 2 m. Les manetes s’accionen mitjançant 
mecanismes de pressió o palanca. 

No hi rampes ni graons en els recorreguts. 

 
 

MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 

 

Treballs previs 

Realització  dels  enderrocs  manuals  dels  tancaments  existents  segons  plànol,  dels  falsos  sostres,  de  la 
distribució interior, de les instal∙lacions i de les fusteries a substituir. 

Durant el procés d’enrunament, pel volum a extreure, es preveu la col∙locació de contenidors a la vorera de 
carrer  per destriar els diferents materials de residus i portar‐los a un centre de reciclatge adequat.  

No hi ha afectacions del projecte a veïns ni a vials. 
 
Sustentació de l’edifici 
No s’hi intervé. 
 
Sistema estructural 
Es restitueix el forjat en el forat de l’escala que s’enderroca de connexió entre les plantes 5 i 6. ES farà un forjat 
col.laboramt amb planxa d’acer galvanitzat, malla de 15x15 cm i formigó HA‐25/P/12/l abocat amb cubilot. 



13/45 
 

Sistema envoltant i d’acabats exteriors 

El projecte no contempla cap mena d’actuació exterior a l’edifici.                                                                                            

 
Sistema de compartimentació i acabats interiors 

Envans 

Paret de tancament recolzada d’obra de fàbrica de 7 cm d’espessor, de maó ceràmic buit, de 290x140x70 
mm, per revestir, rebuda amb morter de ciment M‐5. 

Paret de tancament recolzada d’obra de fàbrica de 14 cm d’espessor, de maó calat, de 290x140x100 mm, 
per revestir, col∙locat amb morter. 

Envà  de  plaques  de  cartró‐guix  laminat  format  per  estructura  senzilla  amb  perfileria  de  planxa  d’acer 
galvanitzat, amb un gruix total de l’envà de 108 mm, muntants de 46 mm d’amplària col∙locats cada 600 
mm i canals de 46 mm d’amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, 
fixades mecànicament, i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >1,111 m2K/W. 

Extradossat de plaques de cartró‐guix laminat format per estructura senzilla amb perfilaria de planxa d’acer 
galvanitzat, amb un gruix total de l’extradossat de 76 mm, muntants de 46 mm d’amplària col∙locats cada 
600 mm i canals de 46 mm d’amplària, 2 plaques tipus FOC de 12 mm de gruix fixades mecànicament amb 
una reacció al foc A2‐s1, d0 per una protecció E90. 

Fusteria planta 6a 

M1 a M8 ‐ Mampara fixa monovidre a testa d'Ibermodul model Futura o equivalent, de terra a sostre, amb 
vidre butil 5+5 Stadip transparent, cantells polits subjectes entre sí mitjançant junt transparent autoadhesiu 
de doble cara, amb perfileria interior d'alumini extrusionat de 50x30 mm, cordó d'escuma amortidor de 
vibracions. Perfileria exterior de marcs de vidre portes de 85 mm d'ample, coronació superior i inferior amb 
tub d'alumini extrusionat de 50x50 mm, amb sistema de regulació d'alçades, tot en alumini lacat, color a 
definir per la DF. El conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA.  

F1 ‐ Mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color 
a escollir per la d.f.,  i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un aïllament 
acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90.  

F2 ‐ Mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color 
a escollir per la d.f.,  i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un aïllament 
acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90. 

F3 ‐ Mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color 
a escollir per la d.f.,  i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un aïllament 
acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90. 

F4 ‐ Mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color 
a escollir per la d.f.,  i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un aïllament 
acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90. 

F5 ‐ Mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color 
a escollir per la d.f.,  i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un aïllament 
acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90. 

m1 a m4 ‐ Mampara fixa monovidre a testa d'Ibermodul model Futura o equivalent, amb vidre butil 5+5 
Stadip transparent, cantells polits subjectes entre sí mitjançant junt transparent autoadhesiu de doble cara, 
amb  perfileria  interior  d'alumini  extrusionat  de  50x30  mm,  cordó  d'escuma  amortidor  de  vibracions. 
Perfileria  exterior  de marcs  de  vidre  portes  de  85 mm  d'ample,  coronació  superior  i  inferior  amb  tub 
d'alumini extrusionat de 50x50 mm, amb sistema de regulació d'alçades, tot en alumini lacat, color a definir 
per la D.F. Ampit inferior cec de 80 cm d'altura amb doble tauler d'aglomerat de 16 mm, sobre perfileria 
d'alunimi interior i llana de roca de 50mm de gruix, acabat amb melamina acabat soft, color a escollir per 
la D.F. Les  juntes del vidre  i dels panells d'aglomerat seran coincidents,  segons  l'alçat. El  conjunt ha de 
complir un aïllament acústic de 33 Dba. 
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P1 i P1' - Porta batent d'una fulla de 800mm d'amplada lliure de pas, enrasada amb la mampara, sense perfileria vista, formada per tauler aglomerat de 16 mm amb acabat de melamina acabat soft. Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora pany de cop, clau i topall. 
P2 - Porta batent d'una fulla de 800mm d'amplada lliure de pas, enrasada amb la mampara, sense perfileria vista, formada per tauler aglomerat de 16 mm amb acabat de melamina acabat soft. Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora pany de cop, clau i topall. 
P4 i P4' - Porta tallafocs formada per dues fulles batents de 80 i 40 cm d'amplada lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de 25 mm de gruix, amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacada en taller, color a escollir per la d.f. Incorpora pany de cop, clau i topall, i passador per a fixar la fulla de 40 cm. Compleix una protecció al foc EI 45. 
P5 - Porta tallafocs batent d'una fulla de 800mm d'amplada lliure de pas, de xapa per pintar. Incorpora pany de cop, clau i topall. Compleix una protecció al foc EI 45. 
P7 i P7' - Bastiment i porta batent d'una fulla de 700mm d'amplada lliure de pas formada per bastiment de fusta d'avet i nucli de 40mm de llana de roca, acabada amb DM d'e=8mm amb acabat de melamina acabat soft, color a escollir per la DF. Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora tancaportes i topall.  
P8 - Muntant fix de mampara FUTURA d'IBERMODUL o equivalent, de 200mm d'amplada i 2570mm d'altura, format per perfileria d'alumini, amb doble tauler d'aglomerat de 16 mm acabar amb melamina acabat soft, color a escollir per la D.F., amb fibra de vidre a l'interior. Electrificat per incorporar mecanismes.  
P9 - Bastiment i porta de fusta de 650mm d'amplada, 1500mm d'altura per incorporar BIE empotrada. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. Franja de 650mm d'ample x 200mm d'altura refosa 5mm per enganxar senyalètica d'emergència. El conjunt ha de garantir EI45. 
P10 - Bastiment i doble porta de fusta de 420mm d'amplada cadascuna, 850mm d'amplada en total i, 2570mm d'altura per armari d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per la cara interior i xapat amb xapa de bambú marca Moso o equivalent per la cara exterior. Inclou L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. 
P11 - Registre de pati d'instal.lacions de 500 mm d'amplada, 800 mm d'altura. Acabat estratificat blanc. Inclou L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. El conjunt ha de garantir EI45.  
R1 - Col.locació de revestiment de porta existent amb melamina acabat soft.  
Mampares i portes divisòries sanitàries formades per sistema de peus i ferratges d'acer inoxidable AISI316 i panell fenòlic autoportant de 13mm de gruix de color a escollor per la DF. Subjecció superior amb perfil U d'acer inox. Inclou ferratges, pestells i tiradors. 

 Fusteria planta 2a  F1 - Conjunt tallafocs de 2480x2570mm, format per mampara fixa EI90 i portes batents EI45. Part fixa amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. Porta tallafocs formada per dues fulles batents de 80 i 40 cm d'amplada lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de 25 mm de gruix, amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacada en taller, color a escollir per la d.f. Incorpora pany de cop, clau i topall, i passador per a fixar la fulla de 40 cm.  F1’ – Conjunt tallafocs de 2750x2570mm, format per mampara fixa EI90 i portes batents EI45. Part fixa amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. Porta tallafocs formada per dues fulles batents de 80 i 40 cm d'amplada lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de 25 mm de gruix, amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacada en taller, color a escollir per la d.f. Incorpora pany de cop, clau i topall, i passador per a fixar la fulla de 40 cm.   
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P1 - Porta tallafocs batent d'una fulla de 800mm d'amplada de pas i 2050mm d’alçada, formada per bastiment de fusta de pi i fulla de 52 mm d'espessor, amb ànima d'aglomerat de baixa densitat i bastidor de DM d'alta densitat. Cèrcol de secció 90x30mm amb junta de palusol oculta i tapajunts de 70x10mm. Conjunt de la sèrie Altemac de Julfer o equivalent, xapat amb dos taulells d'acabat llis. Maneta sèrie 2028 PLA d'Arcon 2000 o equivalent.  Incorpora pany de cop, pestell, topall i molla de tancament. Tot el conjunt ha de ser EI245.  P2 - Porta batent d'una fulla de 700 mm d'amplada de pas, formada per bastiment de fusta de pi per paredó de 7 cm i fulla de DM de 52 mm d'espessor, amb acabat de fòrmica per les dues cares de color a escollir per la DF. Placa d'acer inoxidable de 180x180 mm fixada mecànicament. Incorpora topall i tancaportes.  P3 - Porta corredissa de fulla oculta de 800mm d'amplada de pas, tipus Krona o equivalent, formada per armadura metàl.lica per paredó de 7cm. Acabat de fòrmica per les dues cares de color a escollir per la DF. Maneta  incorporada.  P4 - Registre batent de pati d'instal.lacions de 500 mm d'amplada, 800 mm d'altura. Acabat estratificat blanc. Inclou L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. El conjunt ha de garantir EI45.  P5 - Bastiment i doble porta de fusta de 1300 mm d'amplada, 2570 mm d'altura per armari d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. El conjunt ha de garantir EI45.  P6 – Bastiment i porta de fusta de 650mm d'amplada, 1500mm d'altura per incorporar BIE empotrada. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. Franja de 650mm d'ample x 200mm d'altura refosa 5mm per enganxar senyalètica d'emergència. El conjunt ha de garantir EI45.  Divisòries sanitàries, formades per sistema de peus i ferratges d'acer inoxidable AISI316 i panell fenòlic autoportant de 13 mm d'espessor de color a escollir per la DF. Sense peus en pla frontal. Subjecció superior amb perfil U d'acer inox.  Inclou ferratges, pestells i tiradors.   Falsos sostres  Fals sostre registrable tipus Lledó AL30 o equivalent, format per peces metàl·liques de xapa microperforada amb perfileria oculta i vel acústic negre, de mides 30x120 cm, acabat RAL 9010, i amb una reacció al foc B-s3-d0.  Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard, per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada, 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, amb una reacció al foc B-s3-d0.  Fals sostre registrable format per plaques metàl.liques microperforades de dimensions 60x60cm, amb perfieria vista, col.locades segons documentació gràfica, amb una reacció al foc B-s3-d0.  Fals sostre registrable de lames d'alumini lacat al forn de 20cm d'amplada, col.locat sobre entramat metàl.lic ocult, amb una reacció al foc B-s3-d0.   Paviments  Paviment de linòleum en rotlle de gruix de 2,5 mm amb base de suro, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, amb una reacció al foc EFL.  Paviment de moqueta en rotlle de la marca Armstrong model Strong 951 o equivalent, amb una reacció al foc EFL. 
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 Paviment de rajola de gres porcellànic rectificat, de mides 30x30 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada CG2, amb una reacció al foc EFL.  Sòcols 
Sòcol de trusplas de 100mm d'alçada de color a definir per la D.F. 
 
Revestiments de parets i sostres 
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3 m d'alçària com a màxim, amb morter ús corrent,  remolinat.  Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de ceràmica esmaltada, color a escollir per la Direcció Facultativa, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E i rejuntat amb beurada CG2.  Revestiment format per llistons verticals de fusta de pi de 20x20 mm, sobre panell de DM de 16 mm xapat amb bambú de 6 mm d’espessor, acabat vertical torrat de la marca Moso o equivalent, amb vernís acrílic d’acabat natural. Col·locat sobre llistons horitzontals de DM de 3 mm fixats mecànicament al parament vertical. Col·locat sobre llistons horitzontals de DM de 3 mm fixats mecànicament al parament vertical. Tindrà una reacció al foc C-s2-d0.  Pintat de parament vertical de guix o cartó-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, prèvia preparació, massillat i afinat del parament, amb una capa segelladora i dues d'acabat.  Pintat de parament horitzontal de guix o cartó-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,  amb una capa segelladora i dues d'acabat prèvia preparació, massillat i afinat del parament.  
 

Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
Veure Annex 2 Memòria d’instal.lacions.  

 
Equipament 
A la zona de l’office es preveuen armaris baixos de 60cm de fondària, d’esquerra a dreta els primers 60 cm corresponen a l’espai per la pica, amb ubicació d’un calaix destinat als cubells d’escombraries, els següents 80 cm corresponen a calaixos d’emmagatzematge. Es deixarà un espai de previsió per una nevera sota taulell de 90 cm d’altura inclosa en pressupost. En la part superior no hi haurà armaris alts. 
Constructivament els elements són els següents: 
Planta segona i sisena: Taulell de l'office constituït per taulell contraxapat de faig 15 mm de gruix amb base de DM de 19 mm de gruix, estratificat i reculat 1 cm sobre estructura tubular de 40x40 mm, soldada entre ella i lacada al forn de color blanc. Complirà reacció al foc C-s2-d0. Element complet segons plànol de detall. Mida total 165x60x110 d'alçada cm. Conjunt de mobiliari de cuina estratificat blanc, amb estructura de taulell melamínic antihumitat i acabat xapat estratificat, amb sòcol blanc setinat, amb tancament del tipus toca-toca. Inclou mòduls baixos a base de mòdul de calaixos, mòdul amb porta, previsions per a electrodomèstics, i mòduls alts amb porta. Element complet segons plànol de detall.  Nevera sota taulell h<80 cm, connectat a la xarxa elèctrica homologat, model a escollir, i col·locat sota el taulell de cuina. No hi haurà plaques de cocció. 
Planta segona: Mobiliari de cuina tipus office en forma recta de 60x80x126 amb melamina blanca, amb portes, amb mòduls de dos prestatgeries interiors amb sòcol i ferratges, tirador d'alumini, recolzat al terra i collat a la 
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paret. Suministrament i col.locació de taulell de silestone, de 20 mm de gruix, col∙locat sobre suport mural i 
encastat al parament.  

Lavabo rentamans mural de porcellana vitrificada color blanc amb forat per una aixeta i sifó metàl.lic cromat 
incorporat, sèrie Vero de Duravit 500x470 o equivalent. 

Inodor de porcellana vitrificada de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega 
i alimentació incorporats, de color blanc. Col.locat sobre paviment, segellat i connectat a la xarxa d'evacuació. 
Sèrie D‐Code de Duravit o equivalent.   

Urinari de porcellana sèrie D‐Code de Duravit o equivalent, connectat a la xarxa d'evacuació. 

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. 

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, 
col∙locat amb fixacions mecàniques. 

Porta‐rotlles  de  paper higiènic  d'acer  inoxidable  amb  tapa,  de dimensions  68x131x150 mm,  col∙locat  amb 
fixacions mecàniques. 

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'alumini recobert 
de nilò, col∙locat amb fixacions mecàniques. 

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert 
de nilò, col∙locat amb fixacions mecàniques. 
 
Suministrament  i  col.locació  d'aixeta  temporitzada  per  a  lavabo,  model  Controlpress  de  la  casa  Grohe 
ref:36173 o equivalent. 
 
Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col∙locat encolat sobre parament enllatat amb fusta de pi de 10mm, 
enrasat amb l'enrajolat dels lavabos. 
 
Portaescombreta i escombreta de wc, acabat metàl.lic acollat mecànicament a la paret. 

Paperera mural d'acer inoxidable. 

Pictogrames  per  lavabos  homes,  dones  i  minusvàlids  realitzat  amb  xapa  d'alumini  anoditzat  i  retallat 
simblologia, de 60x20, encolats a la porta segons disseny de la DF. 
 
Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu 
mitjà, amb dues entrades de maniguets. 

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. 

Penjador de roba d'acer inoxidable col∙locat verticalment amb fixacions mecàniques. 

Fluxor per a urinaris Dal press de la casa grohe i adaptador o equivalent. 

Accessori de tapa per a WC adaptat. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

 

MN 1. Edificació 

El projecte dóna compliment a  la normativa urbanística  i  les ordenances municipals, així  com a  la següent 
normativa tècnica per a projectes d’edificació: 

novembre 2015 
El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 
de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la 
vivienda sobre la construcció vigents. 

Nota: 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 

Normativa tècnica general d’Edificació   

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

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

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE 
L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10), LA LEY 8/2013 (BOE 
27/6/2013) I LA ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIÓ DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013)  

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

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

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

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

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

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

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

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

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
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D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

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

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

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

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

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES  

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

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

LLEI D’ACCESSIBILITAT 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

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

 

Seguretat en cas d’incendi 
CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI 

CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS EN ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS. 

LLEI 3/2010 DEL 18 DE FEBRER (DOGC: 10.03.10), ENTRA EN VIGOR 10.05.10. 

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES, SPS (DOGC 26/10/2012) 

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

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

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

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

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

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

 

Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

HS 5 Evacuació d’aigües 

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

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

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

 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL, HR  

CTE DB HR DOCUMENT BÀSIC PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS

LEY DEL RUIDO                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

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

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

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

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

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE 
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CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA 

HE‐0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

HE‐1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

HE‐2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques 

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

HE‐4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

HE‐5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

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

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

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

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

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

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

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

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

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural  

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

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE‐A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

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

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

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

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS.  

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

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

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

 

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL∙LACIONS I SERVEIS 

 

Instal∙lacions d’ascensors 

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

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

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES 

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

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

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

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

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

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

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

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

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

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 

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

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

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

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

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

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

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

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

APLICACIÓ PER ENTITATS D’INSPECCIÓ I CONTROL DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT I INSPECCIÓ PERIÒDICA 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

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

ACLARIMENTS DE DIFERENTS ARTICLES DEL “REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

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

Instrucció 6/2006  
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Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

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

Ordenances municipals 

INSTAL∙LACIONS D’AIGUA 

CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

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

CTE DB HE 4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

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

CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

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

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

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

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

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

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

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

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

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

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

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

Ordenances municipals 
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INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES 

CTE DB HE 2 RENDIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES (REMET AL RITE) 

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

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

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

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

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

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

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

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal∙lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

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

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

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

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

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

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal∙lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS. 

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

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

ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 

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

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES  

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

Gas‐oil 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI‐IP‐03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 
 

Instal∙lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INFRAESTRUCTURA PARA LA 
RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, Y SE MODIFICAN OTRAS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE‐5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA  

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

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

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

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

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

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

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

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

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

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

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

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

NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS DE FECSA‐ENDESA RELATIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE XARXA I A LES INSTAL∙LACIONS 
D’ENLLAÇ  

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

CONDICIONS DE SEGURETAT EN LES INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ D’HABITATGES  

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

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

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

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

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

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

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Instal∙lacions d’il∙luminació 

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

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

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

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

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

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal∙lacions de telecomunicacions 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

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

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

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

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

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

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

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

RIPCI REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

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

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

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

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

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

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal∙lacions de protecció al llamp  

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS  

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

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS. ACTUALITZACIÓ DB HE: ORDEN FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013)  

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

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

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

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

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

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

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

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

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

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

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

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC‐08 Instrucción para la recepción de cementos 

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

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

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

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

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

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

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

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

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

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

Residuos y suelos contaminados    
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Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

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

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS 

 

FASE 1 – PLANTA SEGONA 

1. Amidaments 

2. Pressupost 

3. Resum de pressupost 

4. Quadre de preus 1 

5. Quadre de preus 2 

6. Justificació de preus 

7. Últim full 

 

FASE 2 – PLANTA SISENA 

1. Amidaments 

2. Pressupost 

3. Resum de pressupost 

4. Quadre de preus 1 

5. Quadre de preus 2 

6. Justificació de preus 

7. Últim full 

 

ÚLTIM FULL FASE 1 + FASE 2 
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Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 1Data:

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc de paredó de ceràmica de fins a 10 cm de gruix o envans formats per plaques de guix laminat, inclosos
enrajolats o revestiments de fusta, portes i bastiments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1 K2163511

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

C#*D#*E#*F#1 wc SW- obra 21,000 3,000 63,000

C#*D#*E#*F#2 wc NE- obra 12,500 3,000 37,500

C#*D#*E#*F#3 guix laminat - mampares 7,000 2,570 17,990

TOTAL AMIDAMENT 118,490

m2 Retirada i reserva a on indiqui la D.F. per a la seva posterior reutilització de divisions interiors lleugeres, que inclouen
plafons fenòlics o similars, portes, perfileria metàl.lica i parts envidriades.

2 K2180001

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

C#*D#*E#*F#1 despatx 1, 2 i 3 i sala reunions 26,500 2,600 68,900

TOTAL AMIDAMENT 68,900

m2 Enderroc de divisions interiors lleugeres, que poden incloure plafons fenòlics o similars, portes, perfileria metàl.lica i parts
envidriades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

3 K2180003

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

C#*D#*E#*F#1 veestibul 7,000 2,600 18,200

TOTAL AMIDAMENT 18,200

u Arrencada de full i bastiment de porta interior de pas o porta d'armari, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

4 K21A3011

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

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

C#*D#*E#*F#2 pati instal.lacions 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor5 K218A610

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 vestibul 1 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#4 vestibul 2 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 office 8,400 8,400

TOTAL AMIDAMENT 81,400

m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor6 K2194721

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 2Data:

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 office 8,400 8,400

TOTAL AMIDAMENT 42,400

m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor7 K2183501

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW- de les parets que no
s'enderroquen

2,900 2,600 7,540

C#*D#*E#*F#2 7,900 2,100 16,590

C#*D#*E#*F#3 2,200 2,600 5,720

C#*D#*E#*F#4 4,300 2,600 11,180

C#*D#*E#*F#5 WC NE - de les parets que no
s'enderroquen

5,800 2,600 15,080

C#*D#*E#*F#6 3,000 2,600 7,800

C#*D#*E#*F#7 5,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#8 5,000 2,100 10,500

C#*D#*E#*F#9 office 11,800 2,600 30,680

C#*D#*E#*F#10 -0,800 2,000 -1,600

C#*D#*E#*F#11 -7,600 0,900 -6,840

TOTAL AMIDAMENT 109,650

u Arrencada d'inodor o urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8 K21JB111

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

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

C#*D#*E#*F#2 WC NE 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

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

9 K21JD111

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Retirada i reserva de plaques de cel ras que contenen instal.acions (llumeneres o difusors) a la mateixa obra per a la
seva posterior reutilització

10 K2180002

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

C#*D#*E#*F#1 pilars 1,200 2,570 5,000 15,420

TOTAL AMIDAMENT 15,420

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 3Data:

u Retirada de tots els elements de mobiliari existent (taules, cadires, arxivadors, mobiliari fixe ...) així com cortines, i altres
elements per tal de deixar els espais completament buits, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor o a dependencies de mercarbarna (segons indiqui la DF)

11 K2180004

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

C#*D#*E#*F#1 retirada de tots els mobles 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30, preu alt, col·locat a junt seguit tal i com apareix als plànols de
acabats. Classe 2, antilliscant. Col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs recrescut de morter de 2 cm de promig per assolir el nivell de paviment de la planta
 

1 K9DC0001

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 office 8,400 8,400

TOTAL AMIDAMENT 49,400

m2 Paviment de Linoleum de la marca Armstrong – Dlw model Colorette PUR 137-080, de 2,5 mm. de gruix. Subministrat en
rotllos de 200 cm de ample. Encolat amb cola de dispersió aquosa i juntes termo-soldades sobre imprimació. Conforme la
normativa europea: Comportament al foc EN13501 -1  clase:cf-S1. Antilliscant R9.
Exigencia reacció al foc;:  EFL

2 K9P60001

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

C#*D#*E#*F#1 Tot àmbit de la intervenció excepte WC
i vestíbul 2

192,000 192,000

TOTAL AMIDAMENT 192,000

ud Subministre i col·locació de remat de planxa  d'inoxidable de 30mm per pas de paviment de vynil a rajola 90 cm.3 KX000014

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

C#*D#*E#*F#1 vestíbul 1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 vestíbul 2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 pati instal.lacions 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 distribuidor de serveis 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 WC NE 2,000 2,000

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Suminstre i aplicació d'imprimació i pasta allisadora, de 2/3 mm de gruix sobre paviment existent. Model Mapei model
Ultraplan o equivalent

4 K9M20001

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

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 4Data:

C#*D#*E#*F#1 Tot àmbit de la intervenció excepte WC
i vestíbul 2

192,000 192,000

TOTAL AMIDAMENT 192,000

u Paviment de morter de dosificació pobre, d'entre 5 i 10 cm de gruix, per a regularitzar la situació del nou mur cortina.5 E9G10001

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

C#*D#*E#*F#1 adapatació a nova situacio mur cortina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIESCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

1 K612TRAK

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

C#*D#*E#*F#1 vestibul 4,500 3,000 13,500

C#*D#*E#*F#2 restar portes -0,900 2,000 2,000 -3,600

TOTAL AMIDAMENT 9,900

m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

2 K614D71E

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 17,500 3,000 52,500

C#*D#*E#*F#2 restar portes -0,800 2,000 3,000 -4,800

C#*D#*E#*F#3 WC NE 6,750 3,000 20,250

C#*D#*E#*F#4 restar portes -0,800 2,000 3,000 -4,800

TOTAL AMIDAMENT 63,150

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W. Construït de forjat a forjat i sobre bandes elàstiques. El conjunt ha de
complir una resistèntia al foc EI90.

3 K652HB4DKXR1

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

C#*D#*E#*F#1 vestibul 2 1,300 3,000 3,900

TOTAL AMIDAMENT 3,900

ml Ressituació a la nova distribució dels mòduls de mampara divisòria retirats i reservats a la fase d'enderrocs. Inclou tots els
elements necessaris per a dur a terme la correcta ressituació. 

4 E66E0004

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

C#*D#*E#*F#1 magatzem, arxiu i despatx 26,000 26,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 5Data:

TOTAL AMIDAMENT 26,000

ml Suministre i col.locació de mampara divisòria exactament igual a l'existent. 5 E66E0005

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

C#*D#*E#*F#1 magatzem, arxiu i despatx 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Frontal d'HPL de 12 mm de gruix casa ARPA Industriale o equivalent, color a escollir per la DF, per a cabines sanitàries,
incloses portes. Peus i subjeccions d'acer inoxidable. Inclou ferratges, pestells i tiradors i tots els elements necessaris per
a la seva correcta instal.lació.

6 K6000002

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 3,500 1,850 6,475

C#*D#*E#*F#2 WC NE 0,740 1,850 1,369

C#*D#*E#*F#3 2,100 1,850 3,885

TOTAL AMIDAMENT 11,729

m2 Divisòria d'HPL de 12 mm de gruix casa ARPA Industriale o equivalent, color a escollir per la DF, per a cabines sanitàries,
o separador entre urinaris, peus i subjeccions d'acer inoxidable. Inclou ferratges i tots els elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació.

7 K6000007

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 1,600 1,850 2,960

C#*D#*E#*F#2 WC NE 1,550 1,850 2,868

C#*D#*E#*F#3 1,100 1,850 2,035

TOTAL AMIDAMENT 7,863

u Formació de badalot de 1m d'alada per a sortida d'instal.lacions. Consistent en enderrocar el forjat del pati d'instal.lacions
del lavabo, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor i formació de badalot amb paret de
tancament recolzada de gruix 14 cm de maó calat, arrebossat i pintat, col.locació de minvells, formació de coberta amb
perfils tipus T100, supermaons, capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada, làmina
impermeabilitzant autoprotegida de betum plastomèric i acabat amb rasilla i rasilla amb goteró al perímetre, amb registre
lateral fet amb reixa d'alumini per a ventil.lació i accés a les instal.lacions, i forats laterals per a donar sortida als tubs de
ventil.lació. Tot inclòs per tal que quedi completament acabat.

8 K6120001

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

C#*D#*E#*F#1 badalots pati instal.lacions WC 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
RESVESTIMENTS I PINTATSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 6Data:

m2 Cel ras registrable de lames d'acer postlacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell bisellat, de 200 mm
d'ample, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat
amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats
a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

1 K84B5451

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 office 8,400 8,400

TOTAL AMIDAMENT 49,400

m2 Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície microperforada de color estàndard, amb cantell bisellat, de
500x500 mm, amb atenuant acústic de fibra mineral, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb
reacció al foc A2-s1, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U
col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris
tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,5 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

2 K84B7439

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

C#*D#*E#*F#1 vestibul 1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 vestibul 2 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 10,500

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

3 K8445220

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

C#*D#*E#*F#1 vestibul 1 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 vestibul 2 7,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 21,500

u Partida corresponent a la recol.locació de les plaques de cel ras existent que s'havien reservat en la fase d'enderrocs Tot
inclòs perquè quedi completament acabat.
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

4 K83K0005

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb igual a l'existent, sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

5 K8448145

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

C#*D#*E#*F#1 cel ras 1,000 1,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 7Data:

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de
designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle

6 K81131A1

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 34,000 2,100 71,400

C#*D#*E#*F#2 WC NE 22,500 2,100 47,250

C#*D#*E#*F#3 office 11,000 2,100 23,100

4 murs de 15

C#*D#*E#*F#5 - vestibul 4,500 3,000 2,000 27,000

C#*D#*E#*F#6 - restar portes -0,900 2,000 2,000 -3,600

TOTAL AMIDAMENT 165,150

m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

7 K8122113

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 26,500 0,500 13,250

C#*D#*E#*F#2 WC NE 17,500 0,500 8,750

C#*D#*E#*F#3 office 11,800 0,470 5,546

C#*D#*E#*F#4 distr. serveis i office SW 8,500 2,570 21,845

C#*D#*E#*F#5 restar portes -0,800 2,000 3,000 -4,800

C#*D#*E#*F#6 reunions 9,000 2,570 23,130

C#*D#*E#*F#7 passadis NW 6,000 2,570 15,420

C#*D#*E#*F#8 restar portes -0,800 2,000 3,000 -4,800

TOTAL AMIDAMENT 78,341

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

8 K898J2A0

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

C#*D#*E#*F#1 superficies enguixades 78,341 78,341

C#*D#*E#*F#2 escala 4,700 2,600 2,000 24,440

C#*D#*E#*F#3 vestibul 2 10,600 2,600 27,560

C#*D#*E#*F#4 treball comu 11,100 2,600 28,860

C#*D#*E#*F#5 pilars 1,400 2,600 5,000 18,200

C#*D#*E#*F#6 trasdossat guix laminat. treball comu -
caixa escala

7,500 2,570 19,275

TOTAL AMIDAMENT 196,676

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

9 K898K2A0

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

C#*D#*E#*F#1 vestibul 1 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 vestibul 2 7,500 7,500

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 8Data:

TOTAL AMIDAMENT 21,500

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

10 K8989240

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

1 sup arrebossades murs de 15

C#*D#*E#*F#2 - vestibul 4,500 3,000 2,000 27,000

C#*D#*E#*F#3 - restar portes -0,900 2,000 2,000 -3,600

TOTAL AMIDAMENT 23,400

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30, grup BIa
(UNE-EN 14411), Clase 1, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

11 K82C1N2J

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 34,000 2,100 71,400

C#*D#*E#*F#2 WC NE 22,500 2,100 47,250

C#*D#*E#*F#3 office 11,000 2,100 23,100

C#*D#*E#*F#4 -3,950 0,900 -3,555

TOTAL AMIDAMENT 138,195

m2 Suministrament i col.locació de revestiment format per llistons de fusta de pi de 2x2cm sobre panell de DM de 16mm, tot
xapat amb bambú de 0.6mm acabat vertical torrat de la marca Moso o equivalent. Col.locat sobre rastrells horitzontals de
DM 3mm fixats al parament vertical. Inclou brancals i dintell per la trobada amb les portes dels ascensors. Acabat amb
vernís acrílic acabat natural. Sense juntes horitzontals. Tot els elements auxiliars inclosos. Tot inclòs i segons plànols de
detall.
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

12 E83K0002

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

C#*D#*E#*F#1 vestibul 6,600 2,570 16,962

C#*D#*E#*F#2 (restar portes ascensor) -2,000 1,000 2,000 -4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,962

m2 Pintat de portes cegues, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

13 K89A2BA0

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

C#*D#*E#*F#1 vestibul 1 - escala 0,900 2,000 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#2 vestibul 2 0,900 2,000 2,000 2,000 7,200

TOTAL AMIDAMENT 10,800

m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de
48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana de roca ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

14 K83E54GDKXR1

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

C#*D#*E#*F#1 treball comu - caixa escala 7,500 2,570 19,275

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 9Data:

TOTAL AMIDAMENT 19,275

m Suministre i col.locació de sòcol de dm de 15mm de gruix i  100mm d'alçada lacat de color a definir per la DF.15 K9U00013

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

C#*D#*E#*F#1 treball comu 18,700 18,700

C#*D#*E#*F#2 reunions / circulacions 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#3 distribuidor serveis i office 6,100 6,100

C#*D#*E#*F#4 vestibul 1 6,600 6,600

C#*D#*E#*F#5 vestibul 2 9,100 9,100

C#*D#*E#*F#6 pilar 1,400 4,000 5,600

TOTAL AMIDAMENT 53,600

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
FUSTERIESCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u P1 - Subministrament i col.locació de porta tallafocs batent d'una fulla de 800mm d'amplada de pas i 2050mm d’alçada,
formada per bastiment de fusta de pi i fulla de 52 mm d'espessor, amb ànima d'aglomerat de baixa densitat i bastidor de
DM d'alta densitat. Cèrcol de secció 90x30mm amb junta de palusol oculta i tapajunts de 70x10mm. Conjunt de la sèrie
Altemac de Julfer o equivalent, xapat amb dos taulells d'acabat llis. Maneta sèrie 2028 PLA d'Arcon 2000 o equivalent.
Incorpora ferratges, pany de cop, pestell, topall i molla de tancament. Tot el conjunt ha de ser EI 45.

1 KAQDC001

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

C#*D#*E#*F#1 P1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u P2 - Suministre i col.locació de porta batent d'una fulla de 700 mm d'amplada de pas, formada per bastiment de fusta de
pi per paredó de 7 cm i fulla de DM de 52 mm d'espessor, amb acabat de fòrmica per les dues cares de color a escollir
per la DF. Placa d'acer inoxidable de 180x180 mm fixada mecànicament. Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora
ferratges, topall i tancaportes.

2 KAQDC002

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

C#*D#*E#*F#1 P2 - WC SW 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 P2 - WC NE 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u P3 - Suministre i col.locació de bastiment i porta corredissa de fulla oculta de 800mm d'aplada de pas, tipus Krona o
equivalent, formada per armadura metàl.lica per paredó de 7cm. Per pintar. Maneta i ferratges incorporats.

3 KAQDC003

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

C#*D#*E#*F#1 P3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u P4 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta de 850 mm d'amplada en total i 2570 mm d'altura per
armari d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini de
20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. El conjunt ha de garantir EI45.

4 KAQDC004

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
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AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 10Data:

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

C#*D#*E#*F#1 P4 - SW 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 P4 - NE 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u P5 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta de 1300 mm d'amplada en total i 2570 mm d'altura per
armari d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini de
20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. El conjunt ha de garantir EI45.

5 KAQDC005

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

C#*D#*E#*F#1 P5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Recol.locació de la porta tallafocs de l'escala. Inclòs desplaçament de bastiment, marc, ferratges. etc.6 KAQDC006

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

C#*D#*E#*F#1 P5 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u P6 - Suministre i col.locació de bastiment i porta de fusta de 650mm d'amplada, 1500mm d'altura per incorporar BIE
empotrada. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou ferratges i L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura
collat a l'interior de la porta com a tirador. Franja de 650mm d'ample x 200mm d'altura refosa 5mm per enganxar
senyalètica d'emergència. El conjunt ha de garantir EI45.

7 KAQDC007

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

C#*D#*E#*F#1 P6 - SW 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 P6 - NE 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u F1 - Conjunt tallafocs de 2480x2570mm, format per mampara fixa EI90 i portes batents EI45. Part fixa amb perfileria de
ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de
gruix. Porta tallafocs formada per dues fulles batents de 80 i 40 cm d'amplada lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de
25 mm de gruix, amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacada en taller, color a escollir per la d.f.
Incorpora ferratges, pany de cop, clau i topall, i passador per a fixar la fulla de 40 cm.

8 E66E0003

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

C#*D#*E#*F#1 F1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u F1’ - Conjunt tallafocs de 2750x2570mm, format per mampara fixa EI90 i portes batents EI45. Part fixa amb perfileria de
ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de
gruix. Porta tallafocs formada per dues fulles batents de 80 i 40 cm d'amplada lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de
25 mm de gruix, amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacada en taller, color a escollir per la d.f.
Incorpora ferratges, pany de cop, clau i topall, i passador per a fixar la fulla de 40 cm.

9 E66E0006

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

C#*D#*E#*F#1 F1' 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
EQUIPAMENT FIX I MOBILIARICAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Suministre i col.locació de lavabo rentamans mural de porcellana vitrificada color blanc amb forat per una aixeta i sifó
metàl.lic cromat incorporat, connectat a la xarxa d'evacuació, sèrie Vero de Duravit 500x470 o equivalent. Inclosa part
proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de 40mm de diàmetre.

1 KJ13B71T

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Suministre i col.loació d'inodor de porcellana vitrificada de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc. Col.locat sobre paviment, segellat i connectat a la xarxa d'evacuació.
Sèrie D-Code de Duravit o equivalent. Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de
110mm de diàmetre.

2 KJ14BA1Q

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Suministre i col.locació d'urinari de porcellana sèrie D-Code de Duravit o equivalent, connectat a la xarxa d'evacuació.
Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de 50mm de diàmetre.

3 KJ16B213

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

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

C#*D#*E#*F#2 WC NE 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

4 KJ42U010

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb
fixacions mecàniques

5 KJ43U010

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 12Data:

u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

6 KJ4ZU015

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat
amb fixacions mecàniques

7 KJ46U001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò,
col·locat amb fixacions mecàniques

8 KJ46U003

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Suministrament i col.locació d'aixeta temporitzada per a lavabo, model Controlpress de la casa Grohe ref:36173 o
equivalent.

9 KJ23513G

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat encolat sobre parament enllatat amb fusta de pi de 10mm, enrasat amb
l'enrajolat dels lavabos

10 EC1K1501

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#2 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#3 2,940 0,600 1,764

C#*D#*E#*F#4 WC NE 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#5 2,930 0,600 1,758

TOTAL AMIDAMENT 5,682

u Suministre i col.locació de porta escombreta i escombreta de wc, acabat metàl.lic acollat mecànicament a la paret.11 KJ4Z0001

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Euro
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u Suministre i col.locació de papera mural d'acer inoxidable.12 KJ4Z0002

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Pictogrames per lavabos homes, dones i minusvàlids realitzat amb xapa d'alumini anoditzat i retallat simblologia, de
60x20, encolats a la porta segons disseny de la DF.

13 KJ4Z0003

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
dues entrades de maniguets

14 KJ23113G

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal
3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

15 EQ8AU010

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Suministre i col.loació de penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques16 EQZ1U001

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Suministre i col.locació de fluxor per a urinaris Dal press de la casa grohe i adaptador o equivalent.17 KJ4Z0004

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

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

C#*D#*E#*F#2 WC NE 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Suministre i col.locació d'accessori de tapa per a WC adaptat18 KJ4Z0005

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Suministrament i col.locació de mobiliari de cuina office en forma de L de 60x80x292 i 60x80x173 per cuina amb
melamina blanca, amb portes, amb mòduls de dos prestatgeries interiors i mòduls de de calaixos de 60x60x80, amb sòcol
i ferratges, tirador d'alumini, recolzat al terra i collat a la paret.

19 EQ710001

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

C#*D#*E#*F#1 office 3,950 3,950

C#*D#*E#*F#2 WC SW 1,260 1,260

TOTAL AMIDAMENT 5,210

m Suministrament i col.locació de taulell de silestone, de 20 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al
parament. 

20 EQ5AU010

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 1,260 1,260

C#*D#*E#*F#2 0,850 0,500 0,425

C#*D#*E#*F#3 sobre office 3,950 3,950

TOTAL AMIDAMENT 5,635

u Suministre i col.locació d'aiguera de planxa d'acer inoxidable amb una pica de 60cm de llargària, acabat brillant i fins a 50
cm d'amplària, preu mitjà, encastada al taulell de la cuina i aixeta mescladora, muntada superficialment, de llautó cromat,
preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets, model Logica de Roca o equivalent. Inclou
elements auxiliars per a ser connectat a la xarxa. Inclou aixeta monocomandament connectada al sistema d'aigua.

21 KJ130001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
ELECTRICITATCAPÍTOL 07
QUADRESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Modificació subquadre de planta SUBMINSITRE NORMAL existent amb la incorporació de les proteccions indicades en
esquema.
Part proporcional d'envolvent i material auxiliar 

1 EG1QZ007

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
ELECTRICITATCAPÍTOL 07
LINIES I CANALITZACIONSTITOL 3 02

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb conductor
de coure de denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc rigid

1 EG351U20

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

C#*D#*E#*F#1 endoll 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 presencia 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 interruptor 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 banys 2 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#5 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

U Punt de connexió d'aparell (eixugamans/climat/ventil) des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb
conductor de coure de denominació 07hz1-k de 4mm2 de secció i sota tub de pvc rigid

2 EG351U30

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U Punt de connexió de llum d'emergència des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure
de denominació 07hz1-k de 1,5mm2 de secció i sota tub de pvc rigid, fins a connexió a aparell

3 EG351U10

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

C#*D#*E#*F#1 equipo 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

U Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure de
denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc rígid, fins a connexió a aparell

4 EG351000

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

C#*D#*E#*F#1 unit 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

m Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment , muntada sobre paraments5 EG2A5F91

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

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Columna d'alumini per a mecanismes ref. ALK5400/8 de la serie Columnes K45 (veure accessoris a Teleblock K45) de
SIMON , amb quatre cares útils, col·locada

6 EG2JCA04JGMU

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

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 16Data:

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
ELECTRICITATCAPÍTOL 07
ENLLUMENATTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació de llumenera existent 60x60, amb pp de elements de connexió
En funcionamemnt

1 EHA1Z888

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

C#*D#*E#*F#1 llum 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 emerg 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

U OD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830 18W, 3000K, CRI>80, 1080 lm, 1Kg, 220-240 V / 50-60 Hz.,
equipo de funcionamiento no regulable ,174 x 115 mm. Downlight de empotrar con reflector de aluminio vaporizado de
alto brillo. Color blanco. Formado por un aro embellecedor de inyección de aluminio termoesmaltado en color blanco.
Montaje empotrado mediante flejes de sujeción incluidos en el suministro. Espesor mínimo de techo: 5-7 mm. Tensión de
alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.Nueva tecnología de reflectores PHI de alto rendimiento para una óptima distribución
óptica Flood. Difusor interior con tecnología BRIGHT LIGHT. Alto confort visual.Elevado rendimiento y limitación del
deslumbramiento L<1.000 cd/m2 a 65° respecto a la vertical para un UGR 19LED830 con alta selección de binning (3
elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso emitid

2 EHA1Z207

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

C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

U NUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387 lm, 0,26Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento
no regulable ,75 x 75 x 43 mm. Downlight orientable para iluminación de acento. Color blanco.. Formado por un cerco
exterior de aluminio de inyección termoesmaltado en blanco. La función de rotación de 0° a 20° maximiza el alcance de la
iluminación. Montaje empotrado de fácil instalación gracias a dos flejes. Cristal protector transparente para proteger el
CoB y de fácil limpieza. El suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de encendido electrónico. Diseño
antideslumbrante con gran apantallamiento de la luz para conseguir un alto confort visual. Tensión de alimentación:
220-240 V / 50-60 Hz. Reflector de aluminio facetado en haz de luz wideFlood.LED830 con alta selección de binning (3
elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso emitido y la temperatura de color declarada.

3 EHA1Z201

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

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 17Data:

U MCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, , equipo de funcionamiento no regulable ,295 x 129 x 83 mm.
Luminaria para alumbrado de emergenciaLuminarias de emergencia para instalación empotrada de forma enrasada
mediante kit de empotramiento (ver accesorios) o en superficie (pre-placa de instalación incluida en suministro).
Autonomía 1 hora/2 horas. Funcionamiento Permanente (P)/No Permanente (NP). Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz.
Batería Ni-Cd. IP22/IP65 IK04. Cuerpo en policarbonato. Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22. Apta para montaje en
superficies inflamables Flujo luminoso de 100 a 400 lúmenes. Fuente de luz LED. Incluye difusor opalino, bajo pedido:
transparente, Opal y Opalino alto rendimiento. Luminaria de empotrar o superficie para alumbrado de emergencia
antipánico. Posibilidad de añadir pictograma como accesorio par
KIT empotramiento

4 EHA1Z209

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

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
ELECTRICITATCAPÍTOL 07
MECANISMESTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastatm SERE JUNGLS1 EG6211D4

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per a
encastar

2 EG63Z901

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

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

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada VERMELL (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie
LS990 per a encastar

3 EG62Z902

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

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu
econòmic, encastat

4 EG731181

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

C#*D#*E#*F#1 BANYS 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 18Data:

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior, col·locat5 EG671114

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

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

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada6 EG611031

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

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

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

U Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació de punt de treball (4 endolls i 3 rj45 pp de elements de connexió
En funcionament

7 EHA1Z777

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓCAPÍTOL 08
EQUIPSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació d'unotat interior tipus cassete existent, inclou:
Modificació instal.lació frigorífoca, amb recuperació i recarrega de gas, afegint si es necessari.
Modifficació instal.lació eléctrica
Modificació desguas condensats
Control
Instal.lada i en funciomament
 

1 EED5Z999

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Recuperador Entálpico, K1002
HITACHI, de 1250  m3/h.
filtre F7 

2 EED5Z107

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

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

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 19Data:

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mando cableado multifunción, mod. PC-ARF3 EED5Z207

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758
m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat
encastat en el cel ras

4 EE51EQ1A

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

C#*D#*E#*F#1 AIRE EXT 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#2 EMBOCADURES 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en
Z i fixada al bastiment

5 EEKN1DB0

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 325x225 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
amb regulació

6 EEK21B87

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Reixeta de retorn de  425x225 mm, d'aletes FIXES, de secció recta i fixada al bastiment
TROX AH

7 EEK7Z501

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb
suports

8 EE52Q12A

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 20Data:

u Humidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M
Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado. Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae rdmeilc taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de estado, alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA)

9 EEC1Z101

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓCAPÍTOL 08
VENTILACIÓ I EXTRACCIÓTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, muntat
superficialment

1 EE42B632

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

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

U Suministre i col.locació de boca de ventilació marca trox o equivalent, modelo z-lvs-125. materials, i ma d'obra.
totalemente instal.lat

2 EE52Z308

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

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

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 21Data:

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

3 EEKP2211

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓCAPÍTOL 08
EXTRACCIO CENTRALITZADATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat
sobre bancada

1 EEM22D1H

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col·locada2 EEKQ42L1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm,
muntat superficialment

3 EE42QB42

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

C#*D#*E#*F#1 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm,
muntat superficialment

4 EE42QC42

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

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment

5 EE42Q612

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

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 22Data:

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
XARXA AIGUA FREDA I CALENTA SANITARIACAPÍTOL 09
DISTRIBUCIÓTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa de aigua freda a la existent, amb les elements i materials
necessaris. Totalment acabat

1 XPAU0002

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa de sanejamemt fecal a la existent en p1, amb tots els elements i
materials necessaris, incloent reposició de sostres si resulten afectats, i substitució de baixant de fibrociment per baixant
de PVC de diàmetre 125mm a tota l'alçada de la planta en els patis d'instal.lacions, connectat a dalt i baix amb baixant
existent. Inclou p.p. d'enderrocs, càrrega a camió o contenidor i transport a abocador autoritzat, connexions i tots els
elements auxiliars necessaris per a dur a terme els treballs. Tot inclòs per tal que quedi perfectament acabat. 

2 XPAU0013

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr25 de
la sèrie niron d'italsansoldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

3 EFC15A22EG2H

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr16 de
la sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4 EFC13A22EG2F

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

C#*D#*E#*F#1 12,000 2,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr20 de
la sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5 EFC14A22EG2G

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

C#*D#*E#*F#1 17,000 2,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 23Data:

M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

6 EFQ33C9K

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

7 EFQ33C7K

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

C#*D#*E#*F#1 17,000 2,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

8 EFQ33C6K

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

C#*D#*E#*F#1 12,000 2,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

9 EN316327

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´10 EJ2Z4139

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

C#*D#*E#*F#1 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ML Connexió aparell. incloent maniguets i vàlvules d'escaire11 ENFBZ901

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

C#*D#*E#*F#1 INODOR/ABOCADOR/URINARI 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 LAVABO 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 INODOR/ABOCADOR/URINARI 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 LAVABO 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 OFFICE 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 24Data:

u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, col·locat
en posició vertical amb fixacions murals i connectat

12 EJA24310

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISCAPÍTOL 10
DETECCIÓTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície,
muntat superficialment
ref:NOTIFIER

1 EM112120

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge i recol.locació detector de fums existent. Connectat a instal.lació existent
ref:NOTIFIER

2 EM11Z555

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISCAPÍTOL 10
EXTINCIÓTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

1 EM31261K

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment2 EM31351K

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 25Data:

u BIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de 1360x555x200 mm, conjunto vertical, con caja para empotrar
con la devanadera fija, premarco con puerta ciega pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada

3 EM23Z901

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISCAPÍTOL 10
VARISTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Collaríde protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, , per a segellar buits de pas d'instal·lacions entre
sectors

1 K7D6Z007

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

2 EMSBCDP2

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

3 EMSB5BP1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
COMUNICACIONS I SEGURETATCAPÍTOL 11
VEU DADESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect

1 EP434640

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

C#*D#*E#*F#1 140,000 140,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 26Data:

TOTAL AMIDAMENT 140,000

u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

2 EP731J82

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

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada3 EG611031

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior, col·locat4 EG671114

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC
11801:2002, Classe E. Cal lliurar els documents d'homologació i calibrat de l'equipament, i les certificacions, en format
electrònic, a la direcció facultativa.

5 EP43U900

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

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Commutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V, col.locat i connectat

6 EP7E1E10

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
COMUNICACIONS I SEGURETATCAPÍTOL 11
SEGURETAT ANTIINTRUSIÓTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntage, custodia i posterior muntatge d'element del sistema de control d'accesos i antiintrusió o seguretat, per
ubicar-lo d'acord amb la nova distribució d'arquitectura. Inclou pp de material de muntatge i proves de funcionament un
cop reienstal.lat, amb reconfiguració de la central si fos necessari tant en el moment del desmuntatge com fel muntatge. 

1 EM12Z901

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

C#*D#*E#*F#1 CONTROL PORTES 1,000 1,000

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

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 27Data:

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

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

C#*D#*E#*F#5 LECTOR PROXIMITAT 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Contacte magnètic, encastat2 EMD21001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a
interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat. Compatible amb sistema actual DORLET

3 EMP2U001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interface entre el lector de targetes i el controlador central d'accés, per a 2 lectors de targetes, instal·lat
Compatible amb sistema actual DORLET

4 EMP4U001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, encastat5 EG641171

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
AJUDES A LES INSTAL.LACIONSCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida unitària relativa a totes les ajudes nececessàries durant les obres del ram de paleta a totes les instal.lacions a
executar, incloent l'obertura i tapat de rases, regates, desmuntatges o reposició d'elements i resta de petits treballs per tal
de dur a terme les instal.lacions.

1 HX000019

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 28Data:

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió o contenidor, amb un
recorregut de fins a 5 km.

1 K2R64233

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

C#*D#*E#*F#1 paredo 118,490 0,100 1,150 13,626

C#*D#*E#*F#2 divisions 18,200 0,100 1,150 2,093

C#*D#*E#*F#3 porta 2,000 2,000 0,100 1,150 0,460

C#*D#*E#*F#4 cel ras 81,400 0,100 1,150 9,361

C#*D#*E#*F#5 paviment 42,400 0,050 1,150 2,438

C#*D#*E#*F#6 enrajolat 109,650 0,050 1,150 6,305

C#*D#*E#*F#7 inodor 11,000 1,000 0,250 1,150 3,163

C#*D#*E#*F#8 lavabo 9,000 1,000 0,300 1,150 3,105

TOTAL AMIDAMENT 40,551

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 K2RA7580

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

C#*D#*E#*F#1 disposicio controlada a diposit 40,551 40,551

TOTAL AMIDAMENT 40,551

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida unitària relativa a la seguretat i salut a l'obra1 HX000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 1OBRA 01
VARISCAPÍTOL 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida unitària relativa a la neteja final de l'obra: retirada de tots els materials sobrants i neteja a fons de tota la planta per
la seva entrega a la propietat.

1 HX000002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro







Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

PRESSUPOST Pàg.:02/02/16 1Data:

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica de fins a 10 cm de gruix o
envans formats per plaques de guix laminat, inclosos enrajolats o
revestiments de fusta, portes i bastiments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 76)

118,4907,46 883,94

2 K2180001 m2 Retirada i reserva a on indiqui la D.F. per a la seva posterior
reutilització de divisions interiors lleugeres, que inclouen plafons
fenòlics o similars, portes, perfileria metàl.lica i parts envidriades.
(P - 77)

68,9009,60 661,44

3 K2180003 m2 Enderroc de divisions interiors lleugeres, que poden incloure
plafons fenòlics o similars, portes, perfileria metàl.lica i parts
envidriades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
 (P - 78)

18,2007,46 135,77

4 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior de pas o porta
d'armari, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 83)

2,0004,27 8,54

5 K218A610 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
81)

81,40013,86 1.128,20

6 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 82)

42,4008,53 361,67

7 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 80)

109,6509,81 1.075,67

8 K21JB111 u Arrencada d'inodor o urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 84)

11,00015,07 165,77

9 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
85)

9,00016,64 149,76

10 K2180002 u Retirada i reserva de plaques de cel ras que contenen
instal.acions (llumeneres o difusors) a la mateixa obra per a la
seva posterior reutilització (P - 0)

15,42075,00 1.156,50

11 K2180004 u Retirada de tots els elements de mobiliari existent (taules,
cadires, arxivadors, mobiliari fixe ...) així com cortines, i altres
elements per tal de deixar els espais completament buits, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor o a dependencies de mercarbarna (segons indiqui la
DF) (P - 79)

1,000150,00 150,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 5.877,26

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K9DC0001 m2 Paviment de rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30, preu
alt, col·locat a junt seguit tal i com apareix als plànols de acabats.
Classe 2, antilliscant. Col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-E S1 (UNE-EN12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Inclòs recrescut de morter de 2 cm de promig
per assolir el nivell de paviment de la planta
  (P - 108)

49,40053,64 2.649,82

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

PRESSUPOST Pàg.:02/02/16 2Data:

2 K9P60001 m2 Paviment de Linoleum de la marca Armstrong – Dlw model
Colorette PUR 137-080, de 2,5 mm. de gruix. Subministrat en
rotllos de 200 cm de ample. Encolat amb cola de dispersió
aquosa i juntes termo-soldades sobre imprimació. Conforme la
normativa europea: Comportament al foc EN13501 -1
clase:cf-S1. Antilliscant R9.
Exigencia reacció al foc;:  EFL (P - 110)

192,00030,90 5.932,80

3 KX000014 ud Subministre i col·locació de remat de planxa d'inoxidable de
30mm per pas de paviment de vynil a rajola 90 cm. (P - 135)

12,00046,16 553,92

4 K9M20001 m2 Suminstre i aplicació d'imprimació i pasta allisadora, de 2/3 mm
de gruix sobre paviment existent. Model Mapei model Ultraplan o
equivalent (P - 109)

192,0005,23 1.004,16

5 E9G10001 u Paviment de morter de dosificació pobre, d'entre 5 i 10 cm de
gruix, per a regularitzar la situació del nou mur cortina. (P - 6)

1,000150,00 150,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 10.290,70

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL TANCAMENTS I DIVISÒRIES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K612TRAK m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM
II (P - 91)

9,90033,92 335,81

2 K614D71E m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de
500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 92)

63,15014,39 908,73

3 K652HB4DKXR1 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W. Construït de forjat a forjat i
sobre bandes elàstiques. El conjunt ha de complir una resistèntia
al foc EI90.
 (P - 93)

3,90060,79 237,08

4 E66E0004 ml Ressituació a la nova distribució dels mòduls de mampara
divisòria retirats i reservats a la fase d'enderrocs. Inclou tots els
elements necessaris per a dur a terme la correcta ressituació. (P
- 2)

26,00028,99 753,74

5 E66E0005 ml Suministre i col.locació de mampara divisòria exactament igual a
l'existent.  (P - 3)

3,000233,89 701,67

6 K6000002 m2 Frontal d'HPL de 12 mm de gruix casa ARPA Industriale o
equivalent, color a escollir per la DF, per a cabines sanitàries,
incloses portes. Peus i subjeccions d'acer inoxidable. Inclou
ferratges, pestells i tiradors i tots els elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. (P - 88)

11,729135,10 1.584,59

7 K6000007 m2 Divisòria d'HPL de 12 mm de gruix casa ARPA Industriale o
equivalent, color a escollir per la DF, per a cabines sanitàries, o
separador entre urinaris, peus i subjeccions d'acer inoxidable.
Inclou ferratges i tots els elements necessaris per a la seva
correcta instal.lació.

 (P - 89)

7,863107,12 842,28

8 K6120001 u Formació de badalot de 1m d'alada per a sortida d'instal.lacions.
Consistent en enderrocar el forjat del pati d'instal.lacions del

2,000750,00 1.500,00

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

PRESSUPOST Pàg.:02/02/16 3Data:

lavabo, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor i formació de badalot amb paret de tancament
recolzada de gruix 14 cm de maó calat, arrebossat i pintat,
col.locació de minvells, formació de coberta amb perfils tipus
T100, supermaons, capa de compressió de 5 cm de gruix, amb
malla electrosoldada, làmina impermeabilitzant autoprotegida de
betum plastomèric i acabat amb rasilla i rasilla amb goteró al
perímetre, amb registre lateral fet amb reixa d'alumini per a
ventil.lació i accés a les instal.lacions, i forats laterals per a donar
sortida als tubs de ventil.lació. Tot inclòs per tal que quedi
completament acabat. (P - 90)

CAPÍTOLTOTAL 01.03 6.863,90

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL RESVESTIMENTS I PINTATS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K84B5451 m2 Cel ras registrable de lames d'acer postlacat amb superfície llisa
de color estàndard, amb cantell bisellat, de 200 mm d'ample,
classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura
oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma
d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris
tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada
0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0  (P - 102)

49,40063,22 3.123,07

2 K84B7439 m2 Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície
microperforada de color estàndard, amb cantell bisellat, de
500x500 mm, amb atenuant acústic de fibra mineral, classe
d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció
al foc A2-s1, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat
formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m
com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió
col·locats a l'ample de la placa cada 0,5 m, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0  (P - 103)

10,50073,94 776,37

3 K8445220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0  (P - 100)

21,50031,46 676,39

4 K83K0005 u Partida corresponent a la recol.locació de les plaques de cel ras
existent que s'havien reservat en la fase d'enderrocs Tot inclòs
perquè quedi completament acabat.
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0  (P - 99)

1,000140,00 140,00

5 K8448145 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb igual a
l'existent, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat
semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida
de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils
secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0  (P - 101)

1,00038,89 38,89

6 K81131A1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de
designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de
regle (P - 95)

165,15020,11 3.321,17
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7 K8122113 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola
A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 96)

78,34111,93 934,61

8 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0  (P - 105)

196,6763,98 782,77

9 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0  (P - 106)

21,5004,52 97,18

10 K8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0  (P - 104)

23,4003,87 90,56

11 K82C1N2J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30, grup BIa (UNE-EN
14411), Clase 1, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 97)

138,19534,55 4.774,64

12 E83K0002 m2 Suministrament i col.locació de revestiment format per llistons de
fusta de pi de 2x2cm sobre panell de DM de 16mm, tot xapat
amb bambú de 0.6mm acabat vertical torrat de la marca Moso o
equivalent. Col.locat sobre rastrells horitzontals de DM 3mm
fixats al parament vertical. Inclou brancals i dintell per la trobada
amb les portes dels ascensors. Acabat amb vernís acrílic acabat
natural. Sense juntes horitzontals. Tot els elements auxiliars
inclosos. Tot inclòs i segons plànols de detall.
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0  (P - 5)

12,962100,00 1.296,20

13 K89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0  (P - 107)

10,80012,51 135,11

14 K83E54GDKXR1 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca
ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0  (P - 98)

19,27530,47 587,31

15 K9U00013 m Suministre i col.locació de sòcol de dm de 15mm de gruix i
100mm d'alçada lacat de color a definir per la DF.
 (P - 111)

53,6006,85 367,16

CAPÍTOLTOTAL 01.04 17.141,43

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL FUSTERIES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KAQDC001 u P1 - Subministrament i col.locació de porta tallafocs batent d'una
fulla de 800mm d'amplada de pas i 2050mm d’alçada, formada
per bastiment de fusta de pi i fulla de 52 mm d'espessor, amb
ànima d'aglomerat de baixa densitat i bastidor de DM d'alta
densitat. Cèrcol de secció 90x30mm amb junta de palusol oculta i
tapajunts de 70x10mm. Conjunt de la sèrie Altemac de Julfer o
equivalent, xapat amb dos taulells d'acabat llis. Maneta sèrie
2028 PLA d'Arcon 2000 o equivalent. Incorpora ferratges, pany
de cop, pestell, topall i molla de tancament. Tot el conjunt ha de
ser EI 45. (P - 112)

1,000554,23 554,23
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2 KAQDC002 u P2 - Suministre i col.locació de porta batent d'una fulla de 700
mm d'amplada de pas, formada per bastiment de fusta de pi per
paredó de 7 cm i fulla de DM de 52 mm d'espessor, amb acabat
de fòrmica per les dues cares de color a escollir per la DF. Placa
d'acer inoxidable de 180x180 mm fixada mecànicament. Maneta
sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora ferratges, topall i
tancaportes. (P - 113)

4,000327,40 1.309,60

3 KAQDC003 u P3 - Suministre i col.locació de bastiment i porta corredissa de
fulla oculta de 800mm d'aplada de pas, tipus Krona o equivalent,
formada per armadura metàl.lica per paredó de 7cm. Per pintar.
Maneta i ferratges incorporats. (P - 114)

1,000499,97 499,97

4 KAQDC004 u P4 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta
de 850 mm d'amplada en total i 2570 mm d'altura per armari
d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per les dues cares.
Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini de 20x20mmx 200mm
d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. El conjunt ha
de garantir EI45. (P - 115)

2,000256,63 513,26

5 KAQDC005 u P5 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta
de 1300 mm d'amplada en total i 2570 mm d'altura per armari
d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per les dues cares.
Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini de 20x20mmx 200mm
d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. El conjunt ha
de garantir EI45. (P - 116)

1,000388,75 388,75

6 KAQDC006 u Recol.locació de la porta tallafocs de l'escala. Inclòs
desplaçament de bastiment, marc, ferratges. etc. (P - 117)

1,00090,94 90,94

7 KAQDC007 u P6 - Suministre i col.locació de bastiment i porta de fusta de
650mm d'amplada, 1500mm d'altura per incorporar BIE
empotrada. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou
ferratges i L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a
l'interior de la porta com a tirador. Franja de 650mm d'ample x
200mm d'altura refosa 5mm per enganxar senyalètica
d'emergència. El conjunt ha de garantir EI45.

 (P - 118)

2,000298,62 597,24

8 E66E0003 u F1 - Conjunt tallafocs de 2480x2570mm, format per mampara
fixa EI90 i portes batents EI45. Part fixa amb perfileria de ferro
amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir
per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. Porta
tallafocs formada per dues fulles batents de 80 i 40 cm d'amplada
lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de 25 mm de gruix, amb
perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacada en
taller, color a escollir per la d.f. Incorpora ferratges, pany de cop,
clau i topall, i passador per a fixar la fulla de 40 cm. (P - 1)

1,0009.480,50 9.480,50

9 E66E0006 u F1’ - Conjunt tallafocs de 2750x2570mm, format per mampara
fixa EI90 i portes batents EI45. Part fixa amb perfileria de ferro
amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir
per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. Porta
tallafocs formada per dues fulles batents de 80 i 40 cm d'amplada
lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de 25 mm de gruix, amb
perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacada en
taller, color a escollir per la d.f. Incorpora ferratges, pany de cop,
clau i topall, i passador per a fixar la fulla de 40 cm. (P - 4)

1,00010.680,61 10.680,61

CAPÍTOLTOTAL 01.05 24.115,10

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL EQUIPAMENT FIX I MOBILIARI06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KJ13B71T u Suministre i col.locació de lavabo rentamans mural de porcellana 6,000218,24 1.309,44
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vitrificada color blanc amb forat per una aixeta i sifó metàl.lic
cromat incorporat, connectat a la xarxa d'evacuació, sèrie Vero
de Duravit 500x470 o equivalent. Inclosa part proporcional de
connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de 40mm de
diàmetre. (P - 120)

2 KJ14BA1Q u Suministre i col.loació d'inodor de porcellana vitrificada de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc. Col.locat
sobre paviment, segellat i connectat a la xarxa d'evacuació. Sèrie
D-Code de Duravit o equivalent. Inclosa part proporcional de
connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de 110mm de
diàmetre. (P - 121)

8,000214,20 1.713,60

3 KJ16B213 u Suministre i col.locació d'urinari de porcellana sèrie D-Code de
Duravit o equivalent, connectat a la xarxa d'evacuació. Inclosa
part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent tub de
PVC de 50mm de diàmetre. (P - 122)

4,000117,91 471,64

4 KJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 125)

5,00066,74 333,70

5 KJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de
310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 126)

5,00038,75 193,75

6 KJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68x131x150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
(P - 134)

8,00019,10 152,80

7 KJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 127)

1,00092,91 92,91

8 KJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 128)

1,000270,05 270,05

9 KJ23513G u Suministrament i col.locació d'aixeta temporitzada per a lavabo,
model Controlpress de la casa Grohe ref:36173 o equivalent. (P -
124)

6,00090,73 544,38

10 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat encolat sobre
parament enllatat amb fusta de pi de 10mm, enrasat amb
l'enrajolat dels lavabos (P - 7)

5,68264,63 367,23

11 KJ4Z0001 u Suministre i col.locació de porta escombreta i escombreta de wc,
acabat metàl.lic acollat mecànicament a la paret. (P - 129)

8,00049,84 398,72

12 KJ4Z0002 u Suministre i col.locació de papera mural d'acer inoxidable. (P -
130)

5,000120,36 601,80

13 KJ4Z0003 u Pictogrames per lavabos homes, dones i minusvàlids realitzat
amb xapa d'alumini anoditzat i retallat simblologia, de 60x20,
encolats a la porta segons disseny de la DF. (P - 131)

5,00040,12 200,60

14 KJ23113G u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de maniguets (P - 123)

6,00068,17 409,02

15 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6
m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat (P - 71)

5,000163,34 816,70

16 EQZ1U001 u Suministre i col.loació de penjador de roba d'acer inoxidable
col·locat verticalment amb fixacions mecàniques (P - 72)

7,00011,37 79,59

17 KJ4Z0004 u Suministre i col.locació de fluxor per a urinaris Dal press de la
casa grohe i adaptador o equivalent. (P - 132)

4,000194,84 779,36
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18 KJ4Z0005 u Suministre i col.locació d'accessori de tapa per a WC adaptat (P -
133)

1,00040,89 40,89

19 EQ710001 m Suministrament i col.locació de mobiliari de cuina office en forma
de L de 60x80x292 i 60x80x173 per cuina amb melamina blanca,
amb portes, amb mòduls de dos prestatgeries interiors i mòduls
de de calaixos de 60x60x80, amb sòcol i ferratges, tirador
d'alumini, recolzat al terra i collat a la paret. (P - 70)

5,210484,16 2.522,47

20 EQ5AU010 m Suministrament i col.locació de taulell de silestone, de 20 mm de
gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. (P -
69)

5,635325,01 1.831,43

21 KJ130001 u Suministre i col.locació d'aiguera de planxa d'acer inoxidable
amb una pica de 60cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu mitjà, encastada al taulell de la cuina i aixeta
mescladora, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets,
model Logica de Roca o equivalent. Inclou elements auxiliars per
a ser connectat a la xarxa. Inclou aixeta monocomandament
connectada al sistema d'aigua. (P - 119)

1,000247,43 247,43

CAPÍTOLTOTAL 01.06 13.377,51

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL ELECTRICITAT07

TITOL 3 QUADRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1QZ007 U Modificació subquadre de planta SUBMINSITRE NORMAL
existent amb la incorporació de les proteccions indicades en
esquema.
Part proporcional d'envolvent i material auxiliar 
 (P - 31)

1,0002.314,32 2.314,32

TITOL 3TOTAL 01.07.01 2.314,32

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL ELECTRICITAT07

TITOL 3 LINIES I CANALITZACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG351U20 U Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de caixa de
derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure
de denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc
rigid (P - 36)

40,00019,65 786,00

2 EG351U30 U Punt de connexió d'aparell (eixugamans/climat/ventil) des de
caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb conductor
de coure de denominació 07hz1-k de 4mm2 de secció i sota tub
de pvc rigid (P - 37)

3,00025,26 75,78

3 EG351U10 U Punt de connexió de llum d'emergència des de caixa de derivació
de la linia principal, realitzada amb conductor de coure de
denominació 07hz1-k de 1,5mm2 de secció i sota tub de pvc
rigid, fins a connexió a aparell (P - 35)

12,00021,96 263,52

4 EG351000 U Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la linia
principal, realitzada amb conductor de coure de denominació
07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc rígid, fins a
connexió a aparell (P - 34)

44,00021,96 966,24

5 EG2A5F91 m Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment ,
muntada sobre paraments (P - 32)

16,0002,32 37,12
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6 EG2JCA04JGMU u Columna d'alumini per a mecanismes ref. ALK5400/8 de la serie
Columnes K45 (veure accessoris a Teleblock K45) de SIMON ,
amb quatre cares útils, col·locada (P - 33)

1,000417,46 417,46

TITOL 3TOTAL 01.07.02 2.546,12

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL ELECTRICITAT07

TITOL 3 ENLLUMENAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHA1Z888 U Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació de
llumenera existent 60x60, amb pp de elements de connexió
En funcionamemnt (P - 49)

19,0009,22 175,18

2 EHA1Z207 U OD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830 18W,
3000K, CRI>80, 1080 lm, 1Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de
funcionamiento no regulable ,174 x 115 mm. Downlight de
empotrar con reflector de aluminio vaporizado de alto brillo. Color
blanco. Formado por un aro embellecedor de inyección de
aluminio termoesmaltado en color blanco. Montaje empotrado
mediante flejes de sujeción incluidos en el suministro. Espesor
mínimo de techo: 5-7 mm. Tensión de alimentación: 220-240 V /
50-60 Hz.Nueva tecnología de reflectores PHI de alto
rendimiento para una óptima distribución óptica Flood. Difusor
interior con tecnología BRIGHT LIGHT. Alto confort
visual.Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento
L<1.000 cd/m2 a 65° respecto a la vertical para un UGR
19LED830 con alta selección de binning (3 elipses de variación)
que garantiza el flujo luminoso emitid (P - 46)

26,00094,30 2.451,80

3 EHA1Z201 U NUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387 lm,
0,26Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento no
regulable ,75 x 75 x 43 mm. Downlight orientable para
iluminación de acento. Color blanco.. Formado por un cerco
exterior de aluminio de inyección termoesmaltado en blanco. La
función de rotación de 0° a 20° maximiza el alcance de la
iluminación. Montaje empotrado de fácil instalación gracias a dos
flejes. Cristal protector transparente para proteger el CoB y de
fácil limpieza. El suministro de la luminaria incorpora de serie el
equipo de encendido electrónico. Diseño antideslumbrante con
gran apantallamiento de la luz para conseguir un alto confort
visual. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz. Reflector
de aluminio facetado en haz de luz wideFlood.LED830 con alta
selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo
luminoso emitido y la temperatura de color declarada. (P - 45)

21,00035,61 747,81

4 EHA1Z209 U MCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, , equipo de
funcionamiento no regulable ,295 x 129 x 83 mm. Luminaria para
alumbrado de emergenciaLuminarias de emergencia para
instalación empotrada de forma enrasada mediante kit de
empotramiento (ver accesorios) o en superficie (pre-placa de
instalación incluida en suministro). Autonomía 1 hora/2 horas.
Funcionamiento Permanente (P)/No Permanente (NP).
Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz. Batería Ni-Cd. IP22/IP65 IK04.
Cuerpo en policarbonato. Conforme EN 60598-1, EN
60598-2-22. Apta para montaje en superficies inflamables Flujo
luminoso de 100 a 400 lúmenes. Fuente de luz LED. Incluye
difusor opalino, bajo pedido: transparente, Opal y Opalino alto
rendimiento. Luminaria de empotrar o superficie para alumbrado
de emergencia antipánico. Posibilidad de añadir pictograma
como accesorio par
KIT empotramiento (P - 47)

12,00057,61 691,32

TITOL 3TOTAL 01.07.03 4.066,11
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OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL ELECTRICITAT07

TITOL 3 MECANISMES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG6211D4 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu superior, encastatm SERE JUNGLS (P - 39)

3,00017,08 51,24

2 EG63Z901 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per a
encastar (P - 41)

17,00012,85 218,45

3 EG62Z902 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
desplaçada VERMELL (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990
per a encastar (P - 40)

8,00013,52 108,16

4 EG731181 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic,
encastat (P - 44)

14,00053,62 750,68

5 EG671114 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior,
col·locat (P - 43)

25,0004,55 113,75

6 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada
(P - 38)

25,0001,64 41,00

7 EHA1Z777 U Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació de punt
de treball (4 endolls i 3 rj45 pp de elements de connexió
En funcionament (P - 48)

3,0009,22 27,66

TITOL 3TOTAL 01.07.04 1.310,94

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ08

TITOL 3 EQUIPS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EED5Z999 u Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació d'unotat
interior tipus cassete existent, inclou:
Modificació instal.lació frigorífoca, amb recuperació i recarrega de
gas, afegint si es necessari.
Modifficació instal.lació eléctrica
Modificació desguas condensats
Control
Instal.lada i en funciomament
  (P - 18)

2,000173,10 346,20

2 EED5Z107 u Recuperador Entálpico, K1002
HITACHI, de 1250  m3/h.
filtre F7  (P - 16)

1,0002.055,28 2.055,28

3 EED5Z207 u Mando cableado multifunción, mod. PC-ARF (P - 17) 1,000192,28 192,28

4 EE51EQ1A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN
13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i
recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el
cel ras (P - 12)

27,00020,13 543,51

5 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z
i fixada al bastiment (P - 21)

2,000130,81 261,62

6 EEK21B87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables 6,00029,87 179,22

Euro
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horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 325x225 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
amb regulació (P - 19)

7 EEK7Z501 u Reixeta de retorn de 425x225 mm, d'aletes FIXES, de secció
recta i fixada al bastiment
TROX AH (P - 20)

1,00068,86 68,86

8 EE52Q12A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat,
de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb
suports (P - 13)

3,00026,75 80,25

9 EEC1Z101 u Humidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M
Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias
electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado. Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de
Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y
teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae rdmeilc
taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de estado,
alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA) (P - 15)

1,0003.190,12 3.190,12

TITOL 3TOTAL 01.08.01 6.917,34

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ08

TITOL 3 VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EE42B632 m Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 160
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, muntat
superficialment (P - 8)

24,00025,05 601,20

2 EE52Z308 U Suministre i col.locació de boca de ventilació marca trox o
equivalent, modelo z-lvs-125. materials, i ma d'obra. totalemente
instal.lat
 (P - 14)

11,00035,00 385,00

Euro
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3 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada
entre els conductes (P - 22)

3,000160,80 482,40

TITOL 3TOTAL 01.08.02 1.468,60

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ08

TITOL 3 EXTRACCIO CENTRALITZADA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEM22D1H u Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat sobre
bancada (P - 24)

2,000482,30 964,60

2 EEKQ42L1 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre, autoregulable mecànicament, col·locada (P - 23)

12,000101,62 1.219,44

3 EE42QB42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat
superficialment (P - 10)

26,00057,64 1.498,64

4 EE42QC42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat
superficialment (P - 11)

24,00041,38 993,12

5 EE42Q612 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment (P - 9)

12,00013,94 167,28

TITOL 3TOTAL 01.08.03 4.843,08

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL XARXA AIGUA FREDA I CALENTA SANITARIA09

TITOL 3 DISTRIBUCIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAU0002 u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa de aigua
freda a la existent, amb les elements i materials necessaris.
Totalment acabat (P - 136)

2,000250,00 500,00

2 XPAU0013 u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa de
sanejamemt fecal a la existent en p1, amb tots els elements i
materials necessaris, incloent reposició de sostres si resulten
afectats, i substitució de baixant de fibrociment per baixant de
PVC de diàmetre 125mm a tota l'alçada de la planta en els patis
d'instal.lacions, connectat a dalt i baix amb baixant existent.
Inclou p.p. d'enderrocs, càrrega a camió o contenidor i transport
a abocador autoritzat, connexions i tots els elements auxiliars
necessaris per a dur a terme els treballs. Tot inclòs per tal que
quedi perfectament acabat. 
 (P - 0)

2,000850,00 1.700,00

3 EFC15A22EG2H M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2
mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr25 de la
sèrie niron d'italsansoldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 27)

8,0005,85 46,80

4 EFC13A22EG2F M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 16x2,7
mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr16 de la
sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 25)

24,0004,26 102,24

5 EFC14A22EG2G M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4
mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr20 de la
sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

34,0004,55 154,70

Euro
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superficialment (P - 26)

6 EFQ33C9K M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 30)

8,0008,13 65,04

7 EFQ33C7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 29)

34,0007,32 248,88

8 EFQ33C6K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 28)

24,0007,28 174,72

9 EN316327 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de pn, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
63)

2,00028,63 57,26

10 EJ2Z4139 U Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ (P - 50)

6,00028,70 172,20

11 ENFBZ901 ML Connexió aparell. incloent maniguets i vàlvules d'escaire (P - 64) 22,00032,74 720,28

12 EJA24310 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat (P - 51)

1,000174,84 174,84

TITOL 3TOTAL 01.09.01 4.116,96

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS10

TITOL 3 DETECCIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment
ref:NOTIFIER (P - 52)

1,00055,74 55,74

2 EM11Z555 u Desmuntatge i recol.locació detector de fums existent. Connectat
a instal.lació existent
ref:NOTIFIER (P - 53)

3,00012,11 36,33

TITOL 3TOTAL 01.10.01 92,07

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS10

TITOL 3 EXTINCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 56)

2,00086,16 172,32

2 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 57)

1,000168,40 168,40

3 EM23Z901 u BIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de
1360x555x200 mm, conjunto vertical, con caja para empotrar con
la devanadera fija, premarco con puerta ciega pintada

1,000542,39 542,39

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

PRESSUPOST Pàg.:02/02/16 13Data:

BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada (P - 55)

TITOL 3TOTAL 01.10.02 883,11

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS10

TITOL 3 VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7D6Z007 u Collaríde protecció contra el foc de material intumescent
termoexpansiu, , per a segellar buits de pas d'instal·lacions entre
sectors (P - 94)

6,00030,91 185,46

2 EMSBCDP2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 62)

4,00012,92 51,68

3 EMSB5BP1 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 61)

4,00010,09 40,36

TITOL 3TOTAL 01.10.03 277,50

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL COMUNICACIONS I SEGURETAT11

TITOL 3 VEU DADES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat
sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect (P - 65)

140,0001,11 155,40

2 EP731J82 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample (P - 67)

8,00014,79 118,32

3 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada
(P - 38)

4,0001,64 6,56

4 EG671114 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior,
col·locat (P - 43)

4,0004,55 18,20

5 EP43U900 u Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i
dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC
11801:2002, Classe E. Cal lliurar els documents d'homologació i
calibrat de l'equipament, i les certificacions, en format electrònic,
a la direcció facultativa. (P - 66)

8,0003,69 29,52

6 EP7E1E10 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no
gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V,
col.locat i connectat (P - 68)

1,000216,67 216,67

TITOL 3TOTAL 01.11.01 544,67

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL COMUNICACIONS I SEGURETAT11

TITOL 3 SEGURETAT ANTIINTRUSIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 EM12Z901 u Desmuntage, custodia i posterior muntatge d'element del sistema
de control d'accesos i antiintrusió o seguretat, per ubicar-lo
d'acord amb la nova distribució d'arquitectura. Inclou pp de
material de muntatge i proves de funcionament un cop
reienstal.lat, amb reconfiguració de la central si fos necessari tant
en el moment del desmuntatge com fel muntatge.  (P - 54)

5,000108,82 544,10

2 EMD21001 u Contacte magnètic, encastat (P - 58) 1,00015,35 15,35

3 EMP2U001 u Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A
a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb
una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat.
Compatible amb sistema actual DORLET (P - 59)

1,000504,03 504,03

4 EMP4U001 u Interface entre el lector de targetes i el controlador central
d'accés, per a 2 lectors de targetes, instal·lat
Compatible amb sistema actual DORLET (P - 60)

1,000406,53 406,53

5 EG641171 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla, preu econòmic, encastat (P - 42)

1,0008,88 8,88

TITOL 3TOTAL 01.11.02 1.478,89

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL AJUDES A LES INSTAL.LACIONS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HX000019 u Partida unitària relativa a totes les ajudes nececessàries durant
les obres del ram de paleta a totes les instal.lacions a executar,
incloent l'obertura i tapat de rases, regates, desmuntatges o
reposició d'elements i resta de petits treballs per tal de dur a
terme les instal.lacions. (P - 75)

1,000500,00 500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.12 500,00

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2R64233 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió o contenidor, amb
un recorregut de fins a 5 km. (P - 86)

40,5512,91 118,00

2 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 87)

40,55114,33 581,10

CAPÍTOLTOTAL 01.13 699,10

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HX000001 u Partida unitària relativa a la seguretat i salut a l'obra (P - 73) 1,000550,00 550,00

CAPÍTOLTOTAL 01.14 550,00

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL 2 - FASE 101

CAPÍTOL VARIS15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 HX000002 u Partida unitària relativa a la neteja final de l'obra: retirada de tots
els materials sobrants i neteja a fons de tota la planta per la seva
entrega a la propietat. (P - 74)

1,000200,00 200,00

CAPÍTOLTOTAL 01.15 200,00

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 ENDERROCS 5.877,26
Capítol 01.02 PAVIMENTS 10.290,70
Capítol 01.03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 6.863,90
Capítol 01.04 RESVESTIMENTS I PINTATS 17.141,43
Capítol 01.05 FUSTERIES 24.115,10
Capítol 01.06 EQUIPAMENT FIX I MOBILIARI 13.377,51
Capítol 01.07 ELECTRICITAT 10.237,49
Capítol 01.08 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 13.229,02
Capítol 01.09 XARXA AIGUA FREDA I CALENTA SANITARIA 4.116,96
Capítol 01.10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 1.252,68
Capítol 01.11 COMUNICACIONS I SEGURETAT 2.023,56
Capítol 01.12 AJUDES A LES INSTAL.LACIONS 500,00
Capítol 01.13 GESTIÓ DE RESIDUS 699,10
Capítol 01.14 SEGURETAT I SALUT 550,00
Capítol 01.15 VARIS 200,00

01 Pressupost  MERCABARNA PL 2 - FASE 1Obra 110.474,71

110.474,71

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost MERCABARNA PL 2 - FASE 1 110.474,71
110.474,71

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9.480,50uE66E0003 F1 - Conjunt tallafocs de 2480x2570mm, format per mampara fixa EI90 i portes batents EI45. Part
fixa amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la
d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. Porta tallafocs formada per dues fulles batents
de 80 i 40 cm d'amplada lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de 25 mm de gruix, amb
perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacada en taller, color a escollir per la d.f.
Incorpora ferratges, pany de cop, clau i topall, i passador per a fixar la fulla de 40 cm.

P- 1

(NOU MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €28,99mlE66E0004 Ressituació a la nova distribució dels mòduls de mampara divisòria retirats i reservats a la fase
d'enderrocs. Inclou tots els elements necessaris per a dur a terme la correcta ressituació. 

P- 2

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €233,89mlE66E0005 Suministre i col.locació de mampara divisòria exactament igual a l'existent. P- 3
(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €10.680,61uE66E0006 F1’ - Conjunt tallafocs de 2750x2570mm, format per mampara fixa EI90 i portes batents EI45. Part
fixa amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la
d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. Porta tallafocs formada per dues fulles batents
de 80 i 40 cm d'amplada lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de 25 mm de gruix, amb
perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacada en taller, color a escollir per la d.f.
Incorpora ferratges, pany de cop, clau i topall, i passador per a fixar la fulla de 40 cm.

P- 4

(DEU MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €100,00m2E83K0002 Suministrament i col.locació de revestiment format per llistons de fusta de pi de 2x2cm sobre
panell de DM de 16mm, tot xapat amb bambú de 0.6mm acabat vertical torrat de la marca Moso o
equivalent. Col.locat sobre rastrells horitzontals de DM 3mm fixats al parament vertical. Inclou
brancals i dintell per la trobada amb les portes dels ascensors. Acabat amb vernís acrílic acabat
natural. Sense juntes horitzontals. Tot els elements auxiliars inclosos. Tot inclòs i segons plànols
de detall.
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 5

(CENT EUROS)

 €150,00uE9G10001 Paviment de morter de dosificació pobre, d'entre 5 i 10 cm de gruix, per a regularitzar la situació
del nou mur cortina.

P- 6

(CENT CINQUANTA EUROS)

 €64,63m2EC1K1501 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat encolat sobre parament enllatat amb fusta de pi
de 10mm, enrasat amb l'enrajolat dels lavabos

P- 7

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €25,05mEE42B632 Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,7 mm, muntat superficialment

P- 8

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €13,94mEE42Q612 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

P- 9

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €57,64mEE42QB42 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

P- 10

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €41,38mEE42QC42 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

P- 11

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €20,13m2EE51EQ1A Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment
interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

P- 12

(VINT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €26,75m2EE52Q12A Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

P- 13

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €35,00UEE52Z308 Suministre i col.locació de boca de ventilació marca trox o equivalent, modelo z-lvs-125. materials,
i ma d'obra. totalemente instal.lat

P- 14

(TRENTA-CINC EUROS)

 €3.190,12uEEC1Z101 Humidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M
Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado. Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae rdmeilc taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de estado, alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA)

P- 15

(TRES MIL  CENT NORANTA EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €2.055,28uEED5Z107 Recuperador Entálpico, K1002
HITACHI, de 1250  m3/h.
filtre F7 

P- 16

(DOS MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €192,28uEED5Z207 Mando cableado multifunción, mod. PC-ARFP- 17
(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €173,10uEED5Z999 Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació d'unotat interior tipus cassete existent,
inclou:
Modificació instal.lació frigorífoca, amb recuperació i recarrega de gas, afegint si es necessari.
Modifficació instal.lació eléctrica
Modificació desguas condensats
Control
Instal.lada i en funciomament
 

P- 18

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €29,87uEEK21B87 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 325x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
amb regulació

P- 19

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €68,86uEEK7Z501 Reixeta de retorn de  425x225 mm, d'aletes FIXES, de secció recta i fixada al bastiment
TROX AH

P- 20

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €130,81uEEKN1DB0 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

P- 21

(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €160,80uEEKP2211 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200
mm d'alçària col·locada entre els conductes

P- 22

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €101,62uEEKQ42L1 Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col·locada

P- 23

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €482,30uEEM22D1H Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i muntat sobre bancada

P- 24

(QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €4,26MEFC13A22EG2F Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso
15874-2, ref. tnirr16 de la sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 25

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €4,55MEFC14A22EG2G Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso
15874-2, ref. tnirr20 de la sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 26

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €5,85MEFC15A22EG2H Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso
15874-2, ref. tnirr25 de la sèrie niron d'italsansoldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

P- 27

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €7,28mEFQ33C6K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 28

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €7,32mEFQ33C7K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 29

(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €8,13MEFQ33C9K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 30

(VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €2.314,32UEG1QZ007 Modificació subquadre de planta SUBMINSITRE NORMAL existent amb la incorporació de les
proteccions indicades en esquema.
Part proporcional d'envolvent i material auxiliar 

P- 31

(DOS MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €2,32mEG2A5F91 Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment , muntada sobre paramentsP- 32
(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €417,46uEG2JCA04JGM
U

Columna d'alumini per a mecanismes ref. ALK5400/8 de la serie Columnes K45 (veure accessoris
a Teleblock K45) de SIMON , amb quatre cares útils, col·locada

P- 33

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €21,96UEG351000 Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb conductor
de coure de denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc rígid, fins a connexió a
aparell

P- 34

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,96UEG351U10 Punt de connexió de llum d'emergència des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada
amb conductor de coure de denominació 07hz1-k de 1,5mm2 de secció i sota tub de pvc rigid, fins
a connexió a aparell

P- 35

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €19,65UEG351U20 Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de caixa de derivació de la linia principal,
realitzada amb conductor de coure de denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de
pvc rigid

P- 36

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €25,26UEG351U30 Punt de connexió d'aparell (eixugamans/climat/ventil) des de caixa de derivació de la linia
principal, realitzada amb conductor de coure de denominació 07hz1-k de 4mm2 de secció i sota
tub de pvc rigid

P- 37

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €1,64uEG611031 Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastadaP- 38
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €17,08uEG6211D4 Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastatm
SERE JUNGLS

P- 39

(DISSET EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €13,52uEG62Z902 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada VERMELL (2P+T), 16
A 250 V, JUNG sèrie LS990 per a encastar

P- 40

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €12,85uEG63Z901 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V,
JUNG sèrie LS990 per a encastar

P- 41

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €8,88uEG641171 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, encastatP- 42
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €4,55uEG671114 Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior, col·locatP- 43
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €53,62uEG731181 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W
de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, encastat

P- 44

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €35,61UEHA1Z201 NUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387 lm, 0,26Kg, 220-240 V / 50-60 Hz.,
equipo de funcionamiento no regulable ,75 x 75 x 43 mm. Downlight orientable para iluminación de
acento. Color blanco.. Formado por un cerco exterior de aluminio de inyección termoesmaltado en
blanco. La función de rotación de 0° a 20° maximiza el alcance de la iluminación. Montaje
empotrado de fácil instalación gracias a dos flejes. Cristal protector transparente para proteger el
CoB y de fácil limpieza. El suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de encendido
electrónico. Diseño antideslumbrante con gran apantallamiento de la luz para conseguir un alto
confort visual. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz. Reflector de aluminio facetado en
haz de luz wideFlood.LED830 con alta selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza
el flujo luminoso emitido y la temperatura de color declarada.

P- 45

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €94,30UEHA1Z207 OD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830 18W, 3000K, CRI>80, 1080 lm, 1Kg,
220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento no regulable ,174 x 115 mm. Downlight de
empotrar con reflector de aluminio vaporizado de alto brillo. Color blanco. Formado por un aro
embellecedor de inyección de aluminio termoesmaltado en color blanco. Montaje empotrado
mediante flejes de sujeción incluidos en el suministro. Espesor mínimo de techo: 5-7 mm. Tensión
de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.Nueva tecnología de reflectores PHI de alto rendimiento
para una óptima distribución óptica Flood. Difusor interior con tecnología BRIGHT LIGHT. Alto
confort visual.Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento L<1.000 cd/m2 a 65° respecto
a la vertical para un UGR 19LED830 con alta selección de binning (3 elipses de variación) que
garantiza el flujo luminoso emitid

P- 46

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,61UEHA1Z209 MCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, , equipo de funcionamiento no regulable ,295
x 129 x 83 mm. Luminaria para alumbrado de emergenciaLuminarias de emergencia para
instalación empotrada de forma enrasada mediante kit de empotramiento (ver accesorios) o en
superficie (pre-placa de instalación incluida en suministro). Autonomía 1 hora/2 horas.
Funcionamiento Permanente (P)/No Permanente (NP). Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz. Batería
Ni-Cd. IP22/IP65 IK04. Cuerpo en policarbonato. Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22. Apta
para montaje en superficies inflamables Flujo luminoso de 100 a 400 lúmenes. Fuente de luz LED.
Incluye difusor opalino, bajo pedido: transparente, Opal y Opalino alto rendimiento. Luminaria de
empotrar o superficie para alumbrado de emergencia antipánico. Posibilidad de añadir pictograma
como accesorio par
KIT empotramiento

P- 47

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €9,22UEHA1Z777 Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació de punt de treball (4 endolls i 3 rj45 pp de
elements de connexió
En funcionament

P- 48

(NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €9,22UEHA1Z888 Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació de llumenera existent 60x60, amb pp de
elements de connexió
En funcionamemnt

P- 49

(NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €28,70UEJ2Z4139 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de
3/4´´

P- 50

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €174,84uEJA24310 Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W
de potència, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

P- 51

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €55,74uEM112120 Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment
ref:NOTIFIER

P- 52

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €12,11uEM11Z555 Desmuntatge i recol.locació detector de fums existent. Connectat a instal.lació existent
ref:NOTIFIER

P- 53

(DOTZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €108,82uEM12Z901 Desmuntage, custodia i posterior muntatge d'element del sistema de control d'accesos i
antiintrusió o seguretat, per ubicar-lo d'acord amb la nova distribució d'arquitectura. Inclou pp de
material de muntatge i proves de funcionament un cop reienstal.lat, amb reconfiguració de la
central si fos necessari tant en el moment del desmuntatge com fel muntatge. 

P- 54

(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €542,39uEM23Z901 BIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de 1360x555x200 mm, conjunto vertical,
con caja para empotrar con la devanadera fija, premarco con puerta ciega pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada

P- 55

(CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €86,16uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

P- 56

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €168,40uEM31351K Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

P- 57

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €15,35uEMD21001 Contacte magnètic, encastatP- 58
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €504,03uEMP2U001 Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443,
sense teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat.
Compatible amb sistema actual DORLET

P- 59

(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €406,53uEMP4U001 Interface entre el lector de targetes i el controlador central d'accés, per a 2 lectors de targetes,
instal·lat
Compatible amb sistema actual DORLET

P- 60

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €10,09uEMSB5BP1 Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

P- 61

(DEU EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €12,92uEMSBCDP2 Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

P- 62

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €28,63UEN316327 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

P- 63

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €32,74MLENFBZ901 Connexió aparell. incloent maniguets i vàlvules d'escaireP- 64
(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,11mEP434640 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect

P- 65

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €3,69uEP43U900 Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons
normativa ISO/IEC 11801:2002, Classe E. Cal lliurar els documents d'homologació i calibrat de
l'equipament, i les certificacions, en format electrònic, a la direcció facultativa.

P- 66

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €14,79uEP731J82 Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

P- 67

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €216,67uEP7E1E10 Commutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no gestionable, per a armari tipus rack 19'',
amb alimentació a 240V, col.locat i connectat

P- 68

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €325,01mEQ5AU010 Suministrament i col.locació de taulell de silestone, de 20 mm de gruix, col·locat sobre suport
mural i encastat al parament. 

P- 69

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

 €484,16mEQ710001 Suministrament i col.locació de mobiliari de cuina office en forma de L de 60x80x292 i 60x80x173
per cuina amb melamina blanca, amb portes, amb mòduls de dos prestatgeries interiors i mòduls
de de calaixos de 60x60x80, amb sòcol i ferratges, tirador d'alumini, recolzat al terra i collat a la
paret.

P- 70

(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €163,34uEQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de
potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

P- 71

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €11,37uEQZ1U001 Suministre i col.loació de penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions
mecàniques

P- 72

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €550,00uHX000001 Partida unitària relativa a la seguretat i salut a l'obraP- 73
(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €200,00uHX000002 Partida unitària relativa a la neteja final de l'obra: retirada de tots els materials sobrants i neteja a
fons de tota la planta per la seva entrega a la propietat.

P- 74

(DOS-CENTS EUROS)

 €500,00uHX000019 Partida unitària relativa a totes les ajudes nececessàries durant les obres del ram de paleta a totes
les instal.lacions a executar, incloent l'obertura i tapat de rases, regates, desmuntatges o reposició
d'elements i resta de petits treballs per tal de dur a terme les instal.lacions.

P- 75

(CINC-CENTS EUROS)

 €7,46m2K2163511 Enderroc de paredó de ceràmica de fins a 10 cm de gruix o envans formats per plaques de guix
laminat, inclosos enrajolats o revestiments de fusta, portes i bastiments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 76

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €9,60m2K2180001 Retirada i reserva a on indiqui la D.F. per a la seva posterior reutilització de divisions interiors
lleugeres, que inclouen plafons fenòlics o similars, portes, perfileria metàl.lica i parts envidriades.

P- 77

(NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €7,46m2K2180003 Enderroc de divisions interiors lleugeres, que poden incloure plafons fenòlics o similars, portes,
perfileria metàl.lica i parts envidriades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.

P- 78

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €150,00uK2180004 Retirada de tots els elements de mobiliari existent (taules, cadires, arxivadors, mobiliari fixe ...) així
com cortines, i altres elements per tal de deixar els espais completament buits, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor o a dependencies de mercarbarna
(segons indiqui la DF)

P- 79

(CENT CINQUANTA EUROS)

 €9,81m2K2183501 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 80

(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €13,86m2K218A610 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P- 81

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €8,53m2K2194721 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 82

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €4,27uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior de pas o porta d'armari, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 83

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €15,07uK21JB111 Arrencada d'inodor o urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 84

(QUINZE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €16,64uK21JD111 Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 85

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,91m3K2R64233 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió o contenidor, amb un recorregut de fins a 5 km.

P- 86

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €14,33m3K2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 87

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
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 €135,10m2K6000002 Frontal d'HPL de 12 mm de gruix casa ARPA Industriale o equivalent, color a escollir per la DF,
per a cabines sanitàries, incloses portes. Peus i subjeccions d'acer inoxidable. Inclou ferratges,
pestells i tiradors i tots els elements necessaris per a la seva correcta instal.lació.

P- 88

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €107,12m2K6000007 Divisòria d'HPL de 12 mm de gruix casa ARPA Industriale o equivalent, color a escollir per la DF,
per a cabines sanitàries, o separador entre urinaris, peus i subjeccions d'acer inoxidable. Inclou
ferratges i tots els elements necessaris per a la seva correcta instal.lació.

P- 89

(CENT SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €750,00uK6120001 Formació de badalot de 1m d'alada per a sortida d'instal.lacions. Consistent en enderrocar el forjat
del pati d'instal.lacions del lavabo, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor i formació de badalot amb paret de tancament recolzada de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossat i pintat, col.locació de minvells, formació de coberta amb perfils tipus T100,
supermaons, capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada, làmina
impermeabilitzant autoprotegida de betum plastomèric i acabat amb rasilla i rasilla amb goteró al
perímetre, amb registre lateral fet amb reixa d'alumini per a ventil.lació i accés a les instal.lacions, i
forats laterals per a donar sortida als tubs de ventil.lació. Tot inclòs per tal que quedi completament
acabat.

P- 90

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €33,92m2K612TRAK Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

P- 91

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €14,39m2K614D71E Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

P- 92

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €60,79m2K652HB4DKXR1 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,111 m2.K/W. Construït de forjat a forjat i sobre bandes elàstiques. El conjunt ha de
complir una resistèntia al foc EI90.

P- 93

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €30,91uK7D6Z007 Collaríde protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, , per a segellar buits de
pas d'instal·lacions entre sectors

P- 94

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €20,11m2K81131A1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
ús corrent (GP) de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle

P- 95

(VINT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €11,93m2K8122113 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

P- 96

(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €34,55m2K82C1N2J Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic rectificat
de 30x30, grup BIa (UNE-EN 14411), Clase 1, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

P- 97

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €30,47m2K83E54GDKXR1 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A)
de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca ref. 22904 de la
serie Envà sec, divisoris d'ISOVER
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 98

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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 €140,00uK83K0005 Partida corresponent a la recol.locació de les plaques de cel ras existent que s'havien reservat en
la fase d'enderrocs Tot inclòs perquè quedi completament acabat.
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 99

(CENT QUARANTA EUROS)

 €31,46m2K8445220 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 100

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €38,89m2K8448145 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb igual a l'existent, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 101

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €63,22m2K84B5451 Cel ras registrable de lames d'acer postlacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell
bisellat, de 200 mm d'ample, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada
per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió
col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 102

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €73,94m2K84B7439 Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície microperforada de color estàndard,
amb cantell bisellat, de 500x500 mm, amb atenuant acústic de fibra mineral, classe d'absorció
acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s1, d0, col·locat amb estructura
oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus
perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,5 m, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 103

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €3,87m2K8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 104

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €3,98m2K898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 105

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €4,52m2K898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 106

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €12,51m2K89A2BA0 Pintat de portes cegues, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 107

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €53,64m2K9DC0001 Paviment de rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30, preu alt, col·locat a junt seguit tal i com
apareix als plànols de acabats. Classe 2, antilliscant. Col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-E S1 (UNE-EN12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs recrescut
de morter de 2 cm de promig per assolir el nivell de paviment de la planta
 

P- 108

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €5,23m2K9M20001 Suminstre i aplicació d'imprimació i pasta allisadora, de 2/3 mm de gruix sobre paviment existent.
Model Mapei model Ultraplan o equivalent

P- 109

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €30,90m2K9P60001 Paviment de Linoleum de la marca Armstrong – Dlw model Colorette PUR 137-080, de 2,5 mm. de
gruix. Subministrat en rotllos de 200 cm de ample. Encolat amb cola de dispersió aquosa i juntes
termo-soldades sobre imprimació. Conforme la normativa europea: Comportament al foc EN13501
-1  clase:cf-S1. Antilliscant R9.
Exigencia reacció al foc;:  EFL

P- 110

(TRENTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €6,85mK9U00013 Suministre i col.locació de sòcol de dm de 15mm de gruix i 100mm d'alçada lacat de color a
definir per la DF.

P- 111

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €554,23uKAQDC001 P1 - Subministrament i col.locació de porta tallafocs batent d'una fulla de 800mm d'amplada de
pas i 2050mm d’alçada, formada per bastiment de fusta de pi i fulla de 52 mm d'espessor, amb
ànima d'aglomerat de baixa densitat i bastidor de DM d'alta densitat. Cèrcol de secció 90x30mm
amb junta de palusol oculta i tapajunts de 70x10mm. Conjunt de la sèrie Altemac de Julfer o
equivalent, xapat amb dos taulells d'acabat llis. Maneta sèrie 2028 PLA d'Arcon 2000 o equivalent.
Incorpora ferratges, pany de cop, pestell, topall i molla de tancament. Tot el conjunt ha de ser EI
45.

P- 112

(CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €327,40uKAQDC002 P2 - Suministre i col.locació de porta batent d'una fulla de 700 mm d'amplada de pas, formada per
bastiment de fusta de pi per paredó de 7 cm i fulla de DM de 52 mm d'espessor, amb acabat de
fòrmica per les dues cares de color a escollir per la DF. Placa d'acer inoxidable de 180x180 mm
fixada mecànicament. Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora ferratges, topall i
tancaportes.

P- 113

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €499,97uKAQDC003 P3 - Suministre i col.locació de bastiment i porta corredissa de fulla oculta de 800mm d'aplada de
pas, tipus Krona o equivalent, formada per armadura metàl.lica per paredó de 7cm. Per pintar.
Maneta i ferratges incorporats.

P- 114

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €256,63uKAQDC004 P4 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta de 850 mm d'amplada en total i
2570 mm d'altura per armari d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou
ferratges, pany i clau, i L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com
a tirador. El conjunt ha de garantir EI45.

P- 115

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €388,75uKAQDC005 P5 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta de 1300 mm d'amplada en total i
2570 mm d'altura per armari d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou
ferratges, pany i clau, i L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com
a tirador. El conjunt ha de garantir EI45.

P- 116

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €90,94uKAQDC006 Recol.locació de la porta tallafocs de l'escala. Inclòs desplaçament de bastiment, marc, ferratges.
etc.

P- 117

(NORANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €298,62uKAQDC007 P6 - Suministre i col.locació de bastiment i porta de fusta de 650mm d'amplada, 1500mm d'altura
per incorporar BIE empotrada. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou ferratges i L
d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. Franja de
650mm d'ample x 200mm d'altura refosa 5mm per enganxar senyalètica d'emergència. El conjunt
ha de garantir EI45.

P- 118

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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 €247,43uKJ130001 Suministre i col.locació d'aiguera de planxa d'acer inoxidable amb una pica de 60cm de llargària,
acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada al taulell de la cuina i aixeta
mescladora, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb
dues entrades de maniguets, model Logica de Roca o equivalent. Inclou elements auxiliars per a
ser connectat a la xarxa. Inclou aixeta monocomandament connectada al sistema d'aigua.

P- 119

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €218,24uKJ13B71T Suministre i col.locació de lavabo rentamans mural de porcellana vitrificada color blanc amb forat
per una aixeta i sifó metàl.lic cromat incorporat, connectat a la xarxa d'evacuació, sèrie Vero de
Duravit 500x470 o equivalent. Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent
tub de PVC de 40mm de diàmetre.

P- 120

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €214,20uKJ14BA1Q Suministre i col.loació d'inodor de porcellana vitrificada de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc. Col.locat sobre
paviment, segellat i connectat a la xarxa d'evacuació. Sèrie D-Code de Duravit o equivalent.
Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de 110mm de
diàmetre.

P- 121

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €117,91uKJ16B213 Suministre i col.locació d'urinari de porcellana sèrie D-Code de Duravit o equivalent, connectat a la
xarxa d'evacuació. Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC
de 50mm de diàmetre.

P- 122

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €68,17uKJ23113G Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

P- 123

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €90,73uKJ23513G Suministrament i col.locació d'aixeta temporitzada per a lavabo, model Controlpress de la casa
Grohe ref:36173 o equivalent.

P- 124

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €66,74uKJ42U010 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

P- 125

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €38,75uKJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 126

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €92,91uKJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini
recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 127

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €270,05uKJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub
d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 128

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €49,84uKJ4Z0001 Suministre i col.locació de porta escombreta i escombreta de wc, acabat metàl.lic acollat
mecànicament a la paret.

P- 129

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €120,36uKJ4Z0002 Suministre i col.locació de papera mural d'acer inoxidable.P- 130
(CENT VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €40,12uKJ4Z0003 Pictogrames per lavabos homes, dones i minusvàlids realitzat amb xapa d'alumini anoditzat i
retallat simblologia, de 60x20, encolats a la porta segons disseny de la DF.

P- 131

(QUARANTA EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €194,84uKJ4Z0004 Suministre i col.locació de fluxor per a urinaris Dal press de la casa grohe i adaptador o equivalent.P- 132
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €40,89uKJ4Z0005 Suministre i col.locació d'accessori de tapa per a WC adaptatP- 133
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €19,10uKJ4ZU015 Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

P- 134

(DINOU EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €46,16udKX000014 Subministre i col·locació de remat de planxa d'inoxidable de 30mm per pas de paviment de vynil a
rajola 90 cm.

P- 135

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €250,00uXPAU0002 Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa de aigua freda a la existent, amb les
elements i materials necessaris. Totalment acabat

P- 136

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)
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uE66E0003 F1 - Conjunt tallafocs de 2480x2570mm, format per mampara fixa EI90 i
portes batents EI45. Part fixa amb perfileria de ferro amb emprimació
cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs
PYROBEL de 37 mm de gruix. Porta tallafocs formada per dues fulles batents
de 80 i 40 cm d'amplada lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de 25 mm
de gruix, amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacada en
taller, color a escollir per la d.f. Incorpora ferratges, pany de cop, clau i topall,
i passador per a fixar la fulla de 40 cm.

P- 1  €9.480,50

Sense descomposició 9.480,50 €

mlE66E0004 Ressituació a la nova distribució dels mòduls de mampara divisòria retirats i
reservats a la fase d'enderrocs. Inclou tots els elements necessaris per a dur
a terme la correcta ressituació. 

P- 2  €28,99

Altres conceptes 28,99 €

mlE66E0005 Suministre i col.locació de mampara divisòria exactament igual a l'existent. P- 3  €233,89

B66E0538 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de
partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de
gruix a la part inferior, i envidriament amb simple vidre laminar de seguretat
de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana de roca, sòcol inferior i remat
superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta
d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del
perímetre dels taulers

 €216,98510

Altres conceptes 16,90 €

uE66E0006 F1’ - Conjunt tallafocs de 2750x2570mm, format per mampara fixa EI90 i
portes batents EI45. Part fixa amb perfileria de ferro amb emprimació
cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs
PYROBEL de 37 mm de gruix. Porta tallafocs formada per dues fulles batents
de 80 i 40 cm d'amplada lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de 25 mm
de gruix, amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacada en
taller, color a escollir per la d.f. Incorpora ferratges, pany de cop, clau i topall,
i passador per a fixar la fulla de 40 cm.

P- 4  €10.680,61

Sense descomposició 10.680,61 €

m2E83K0002 Suministrament i col.locació de revestiment format per llistons de fusta de pi
de 2x2cm sobre panell de DM de 16mm, tot xapat amb bambú de 0.6mm
acabat vertical torrat de la marca Moso o equivalent. Col.locat sobre rastrells
horitzontals de DM 3mm fixats al parament vertical. Inclou brancals i dintell
per la trobada amb les portes dels ascensors. Acabat amb vernís acrílic
acabat natural. Sense juntes horitzontals. Tot els elements auxiliars inclosos.
Tot inclòs i segons plànols de detall.
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 5  €100,00

B0A616J0 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable  €5,20000
B0K3C531 Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, per a suport

de tarima
 €22,36000

B0K6C74V Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a
18 mm de gruix per a revestiment vertical

 €40,92000

Altres conceptes 31,52 €

uE9G10001 Paviment de morter de dosificació pobre, d'entre 5 i 10 cm de gruix, per a
regularitzar la situació del nou mur cortina.

P- 6  €150,00

Sense descomposició 150,00 €

m2EC1K1501 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat encolat sobre parament
enllatat amb fusta de pi de 10mm, enrasat amb l'enrajolat dels lavabos

P- 7  €64,63

B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent

 €1,21695

BC1K1500 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm  €41,14000
Altres conceptes 22,27 €
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mEE42B632 Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, muntat superficialment

P- 8  €25,05

BE42B630 Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm

 €12,49500

BEW46000 Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre  €1,84470
Altres conceptes 10,71 €

mEE42Q612 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

P- 9  €13,94

BE42Q610 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

 €3,52920

BEW46000 Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre  €1,84470
Altres conceptes 8,57 €

mEE42QB42 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

P- 10  €57,64

BE42QB40 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm

 €18,15600

BEW4B000 Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre  €3,05910
Altres conceptes 36,42 €

mEE42QC42 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

P- 11  €41,38

BE42QC40 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm

 €13,26000

BEW49002 Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre  €2,40900
Altres conceptes 25,71 €

m2EE51EQ1A Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix
25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de
paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre,
muntat encastat en el cel ras

P- 12  €20,13

BE51EQ10 Conducte rectangular de llana de vidre segons UNE-EN 13162, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de
teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,033 W/mK, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W

 €9,31500

BEW5B000 Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt  €2,24000
Altres conceptes 8,58 €

m2EE52Q12A Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6
mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports

P- 13  €26,75

BE52Q120 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm
de gruix, amb unió baioneta

 €8,49000

BEW52000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt  €1,12000
Altres conceptes 17,14 €

UEE52Z308 Suministre i col.locació de boca de ventilació marca trox o equivalent, modelo
z-lvs-125. materials, i ma d'obra. totalemente instal.lat

P- 14  €35,00

BE52Z308 Suministro y colocación de boca de ventilación marca trox o equivalente,
modelo z-lvs-125. incluso materiales, medios auxiliares y mano de obra.
totalemente instalado.

 €14,60000

BEW52000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt  €1,12000
Altres conceptes 19,28 €
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uEEC1Z101 Humidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M
Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado. Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae rdmeilc taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de estado, alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA)

P- 15  €3.190,12

BEC1Z101 Humidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M
Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado. Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae rdmeilc taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de estado, alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA)

 €3.060,29000

Altres conceptes 129,83 €



Reforma integral de la planta sisena i parcial de l a segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uEED5Z107 Recuperador Entálpico, K1002
HITACHI, de 1250  m3/h.
filtre F7 

P- 16  €2.055,28

BED5Z107 Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de
1000/1000/755/415 m3/h.

 €2.012,00000

Altres conceptes 43,28 €

uEED5Z207 Mando cableado multifunción, mod. PC-ARFP- 17  €192,28

BED5Z207 Mando cableado multifunción, mod. PC-ARF  €149,00000
Altres conceptes 43,28 €

uEED5Z999 Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació d'unotat interior tipus
cassete existent, inclou:
Modificació instal.lació frigorífoca, amb recuperació i recarrega de gas,
afegint si es necessari.
Modifficació instal.lació eléctrica
Modificació desguas condensats
Control
Instal.lada i en funciomament
 

P- 18  €173,10

Altres conceptes 173,10 €

uEEK21B87 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 325x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment
amb regulació

P- 19  €29,87

BEK21B87 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 325x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

 €17,01000

Altres conceptes 12,86 €

uEEK7Z501 Reixeta de retorn de 425x225 mm, d'aletes FIXES, de secció recta i fixada al
bastiment
TROX AH

P- 20  €68,86

BEK71AA1 Reixeta de retorn de 425x225 mm, d'aletes FIXES, de secció recta i fixada
al bastiment
TROX AH

 €56,00000

Altres conceptes 12,86 €

uEEKN1DB0 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta
de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

P- 21  €130,81

BEKN1DB0 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta
de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

 €113,67000

Altres conceptes 17,14 €

uEEKP2211 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200
mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

P- 22  €160,80

BEKP2210 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària

 €143,66000

Altres conceptes 17,14 €

uEEKQ42L1 Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre,
autoregulable mecànicament, col·locada

P- 23  €101,62

BEKQ42L1 Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre,
autoregulable mecànicament

 €84,48000

Altres conceptes 17,14 €

uEEM22D1H Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa i muntat sobre bancada

P- 24  €482,30
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BEM22D10 Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa

 €253,16000

BEWM2000 Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrífug, preu alt  €12,76000
Altres conceptes 216,38 €

MEFC13A22EG2F Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie s
2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr16 de la sèrie niron d'italsan soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 25  €4,26

B0A75600 Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior  €0,32500
BFC13A00EG2F Tub de polipropilè copolímer random de diàmetre 16 mm i 2,7 mm de gruix.

pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8 bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en
barra de 4 m, 100 m  , ref. tnirr16 de la sèrie niron d'italsan

 €1,18320

BFWC1320 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,25500

BFYC1320 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 16 mm de diàmetre, soldat

 €0,05000

Altres conceptes 2,45 €

MEFC14A22EG2G Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s
2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr20 de la sèrie niron d'italsan soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 26  €4,55

B0A75800 Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior  €0,31900
BFC14A00EG2G Tub de polipropilè copolímer random de diàmetre 20 mm i 3,4 mm de gruix.

pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8 bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en
barra de 4 m, 100 m  , ref. tnirr20 de la sèrie niron d'italsan

 €1,19340

BFWC1420 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,28200

BFYC1420 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 20 mm de diàmetre, soldat

 €0,06000

Altres conceptes 2,70 €

MEFC15A22EG2H Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s
2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr25 de la sèrie niron d'italsansoldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 27  €5,85

B0A75Y00 Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior  €0,34650
BFC15A00EG2H Tub de polipropilè copolímer random de diàmetre 25 mm i 4,2 mm de gruix.

pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8 bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en
barra de 4 m, 100 m  , ref. tnirr25 de la sèrie niron d'italsan

 €2,18280

BFWC1520 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,32700

BFYC1520 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 25 mm de diàmetre, soldat

 €0,10000

Altres conceptes 2,89 €

mEFQ33C6K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

P- 28  €7,28

BFQ33C6A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €3,48840

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,11000

Altres conceptes 3,68 €

mEFQ33C7K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

P- 29  €7,32

BFQ33C7A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €3,52920
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BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,11000

Altres conceptes 3,68 €

MEFQ33C9K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

P- 30  €8,13

BFQ33C9A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €4,10040

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,11000

Altres conceptes 3,92 €

UEG1QZ007 Modificació subquadre de planta SUBMINSITRE NORMAL existent amb la
incorporació de les proteccions indicades en esquema.
Part proporcional d'envolvent i material auxiliar 

P- 31  €2.314,32

BG1QGBT Aparellatge i armari per a quadre GENERAL  €2.130,00000
Altres conceptes 184,32 €

mEG2A5F91 Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment , muntada
sobre paraments

P- 32  €2,32

BG2A5F91 Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment  €0,52000
BGW2DE00 Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica, d'amplària fins a 16

mm
 €0,26000

Altres conceptes 1,54 €

uEG2JCA04JGMU Columna d'alumini per a mecanismes ref. ALK5400/8 de la serie Columnes
K45 (veure accessoris a Teleblock K45) de SIMON , amb quatre cares útils,
col·locada

P- 33  €417,46

BG2JCA04JGMU Columna K45 125x130 mm altura 3 m 4 cares, acabat alumini, ref.
ALK5400/8 de la serie Columnes K45 (veure accessoris a Teleblock K45) de
SIMON

 €380,04000

Altres conceptes 37,42 €

UEG351000 Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la linia principal,
realitzada amb conductor de coure de denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de
secció i sota tub de pvc rígid, fins a connexió a aparell

P- 34  €21,96

BG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció ip-40 i per a muntar superficialment

 €0,91000

BG22H910 Tub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

 €6,75000

BG32B130 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

 €12,00000

Altres conceptes 2,30 €

UEG351U10 Punt de connexió de llum d'emergència des de caixa de derivació de la linia
principal, realitzada amb conductor de coure de denominació 07hz1-k de
1,5mm2 de secció i sota tub de pvc rigid, fins a connexió a aparell

P- 35  €21,96

BG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció ip-40 i per a muntar superficialment

 €0,91000

BG22H910 Tub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

 €6,75000

BG32B130 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

 €12,00000
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Altres conceptes 2,30 €

UEG351U20 Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de caixa de derivació de
la linia principal, realitzada amb conductor de coure de denominació 07hz1-k
de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc rigid

P- 36  €19,65

BG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció ip-40 i per a muntar superficialment

 €0,91000

BG22H910 Tub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

 €4,05000

BG32B140 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

 €13,50000

Altres conceptes 1,19 €

UEG351U30 Punt de connexió d'aparell (eixugamans/climat/ventil) des de caixa de
derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure de
denominació 07hz1-k de 4mm2 de secció i sota tub de pvc rigid

P- 37  €25,26

BG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció ip-40 i per a muntar superficialment

 €0,91000

BG22H910 Tub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

 €4,05000

BG32B140 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

 €18,00000

Altres conceptes 2,30 €

uEG611031 Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastadaP- 38  €1,64

BG611030 Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà  €0,70000
Altres conceptes 0,94 €

uEG6211D4 Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
superior, encastatm SERE JUNGLS

P- 39  €17,08

BG6211D4 Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
superior, per a encastar

 €10,43000

Altres conceptes 6,65 €

uEG62Z902 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada
VERMELL  (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per a encastar

P- 40  €13,52

BG62Z902 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada
VERMELL  (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per a encastar

 €6,87000

Altres conceptes 6,65 €

uEG63Z901 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per a encastar

P- 41  €12,85

BG63Z901 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per a encastar

 €6,20000

Altres conceptes 6,65 €

uEG641171 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu
econòmic, encastat

P- 42  €8,88

BG641171 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu
econòmic, per a encastar

 €2,23000

Altres conceptes 6,65 €

uEG671114 Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior, col·locatP- 43  €4,55

BG671114 Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior  €3,45000
Altres conceptes 1,10 €
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uEG731181 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10
a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu econòmic, encastat

P- 44  €53,62

BG731181 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de
10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
amb tapa, preu econòmic, per a encastar

 €46,47000

Altres conceptes 7,15 €

UEHA1Z201 NUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387 lm, 0,26Kg,
220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento no regulable ,75 x 75 x 43
mm. Downlight orientable para iluminación de acento. Color blanco..
Formado por un cerco exterior de aluminio de inyección termoesmaltado en
blanco. La función de rotación de 0° a 20° maximiza el alcance de la
iluminación. Montaje empotrado de fácil instalación gracias a dos flejes.
Cristal protector transparente para proteger el CoB y de fácil limpieza. El
suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de encendido
electrónico. Diseño antideslumbrante con gran apantallamiento de la luz para
conseguir un alto confort visual. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60
Hz. Reflector de aluminio facetado en haz de luz wideFlood.LED830 con alta
selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso
emitido y la temperatura de color declarada.

P- 45  €35,61

BHA1Z201 NUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387 lm, 0,26Kg,
220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento no regulable ,75 x 75 x 43
mm. Downlight orientable para iluminación de acento. Color blanco..
Formado por un cerco exterior de aluminio de inyección termoesmaltado en
blanco. La función de rotación de 0° a 20° maximiza el alcance de la
iluminación. Montaje empotrado de fácil instalación gracias a dos flejes.
Cristal protector transparente para proteger el CoB y de fácil limpieza. El
suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de encendido
electrónico. Diseño antideslumbrante con gran apantallamiento de la luz
para conseguir un alto confort visual. Tensión de alimentación: 220-240 V /
50-60 Hz. Reflector de aluminio facetado en haz de luz wideFlood.LED830
con alta selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo
luminoso emitido y la temperatura de color declarada.

 €31,00000

Altres conceptes 4,61 €

UEHA1Z207 OD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830 18W, 3000K,
CRI>80, 1080 lm, 1Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento no
regulable ,174 x 115 mm. Downlight de empotrar con reflector de aluminio
vaporizado de alto brillo. Color blanco. Formado por un aro embellecedor de
inyección de aluminio termoesmaltado en color blanco. Montaje empotrado
mediante flejes de sujeción incluidos en el suministro. Espesor mínimo de
techo: 5-7 mm. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.Nueva
tecnología de reflectores PHI de alto rendimiento para una óptima
distribución óptica Flood. Difusor interior con tecnología BRIGHT LIGHT. Alto
confort visual.Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento L<1.000
cd/m2 a 65° respecto a la vertical para un UGR 19LED830 con alta selección
de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso emitid

P- 46  €94,30

BHA1Z107 OD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830 18W, 3000K,
CRI>80, 1080 lm, 1Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento no
regulable ,174 x 115 mm. Downlight de empotrar con reflector de aluminio
vaporizado de alto brillo. Color blanco. Formado por un aro embellecedor de
inyección de aluminio termoesmaltado en color blanco. Montaje empotrado
mediante flejes de sujeción incluidos en el suministro. Espesor mínimo de
techo: 5-7 mm. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.Nueva
tecnología de reflectores PHI de alto rendimiento para una óptima
distribución óptica Flood. Difusor interior con tecnología BRIGHT LIGHT.
Alto confort visual.Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento
L<1.000 cd/m2 a 65° respecto a la vertical para un UGR 19LED830 con alta
selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso
emitid

 €92,00000

Altres conceptes 2,30 €
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UEHA1Z209 MCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, , equipo de
funcionamiento no regulable ,295 x 129 x 83 mm. Luminaria para alumbrado
de emergenciaLuminarias de emergencia para instalación empotrada de
forma enrasada mediante kit de empotramiento (ver accesorios) o en
superficie (pre-placa de instalación incluida en suministro). Autonomía 1
hora/2 horas. Funcionamiento Permanente (P)/No Permanente (NP).
Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz. Batería Ni-Cd. IP22/IP65 IK04. Cuerpo en
policarbonato. Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22. Apta para montaje en
superficies inflamables Flujo luminoso de 100 a 400 lúmenes. Fuente de luz
LED. Incluye difusor opalino, bajo pedido: transparente, Opal y Opalino alto
rendimiento. Luminaria de empotrar o superficie para alumbrado de
emergencia antipánico. Posibilidad de añadir pictograma como accesorio par
KIT empotramiento

P- 47  €57,61

BHA1Z109 MCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, , equipo de
funcionamiento no regulable ,295 x 129 x 83 mm. Luminaria para alumbrado
de emergenciaLuminarias de emergencia para instalación empotrada de
forma enrasada mediante kit de empotramiento (ver accesorios) o en
superficie (pre-placa de instalación incluida en suministro). Autonomía 1
hora/2 horas. Funcionamiento Permanente (P)/No Permanente (NP).
Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz. Batería Ni-Cd. IP22/IP65 IK04. Cuerpo en
policarbonato. Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22. Apta para montaje
en superficies inflamables Flujo luminoso de 100 a 400 lúmenes. Fuente de
luz LED. Incluye difusor opalino, bajo pedido: transparente, Opal y Opalino
alto rendimiento. Luminaria de empotrar o superficie para alumbrado de
emergencia antipánico. Posibilidad de añadir pictograma como accesorio
para

 €53,00000

Altres conceptes 4,61 €

UEHA1Z777 Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació de punt de treball (4
endolls i 3 rj45 pp de elements de connexió
En funcionament

P- 48  €9,22

Altres conceptes 9,22 €

UEHA1Z888 Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació de llumenera existent
60x60, amb pp de elements de connexió
En funcionamemnt

P- 49  €9,22

Altres conceptes 9,22 €

UEJ2Z4139 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de
diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

P- 50  €28,70

BJ2Z4139 Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida
de 3/4´´ i entrada de 3/4´´

 €19,48000

Altres conceptes 9,22 €

uEJA24310 Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

P- 51  €174,84

BJA24310 Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical

 €140,70000

Altres conceptes 34,14 €

uEM112120 Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
ref:NOTIFIER

P- 52  €55,74

BM112120 Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície

 €43,63000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,34000
Altres conceptes 11,77 €

uEM11Z555 Desmuntatge i recol.locació detector de fums existent. Connectat a
instal.lació existent
ref:NOTIFIER

P- 53  €12,11

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,34000
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Altres conceptes 11,77 €

uEM12Z901 Desmuntage, custodia i posterior muntatge d'element del sistema de control
d'accesos i antiintrusió o seguretat, per ubicar-lo d'acord amb la nova
distribució d'arquitectura. Inclou pp de material de muntatge i proves de
funcionament un cop reienstal.lat, amb reconfiguració de la central si fos
necessari tant en el moment del desmuntatge com fel muntatge. 

P- 54  €108,82

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció  €12,20000
Altres conceptes 96,62 €

uEM23Z901 BIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de 1360x555x200 mm,
conjunto vertical, con caja para empotrar con la devanadera fija, premarco
con puerta ciega pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada

P- 55  €542,39

BM23Z101 BIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de 1360x555x200
mm, conjunto vertical, con caja para empotrar con la devanadera fija,
premarco con puerta ciega pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada

 €421,00000

BMY23000 Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi  €0,61000
Altres conceptes 120,78 €

uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 56  €86,16

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €39,34000

BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €27,20000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,30000

Altres conceptes 19,32 €

uEM31351K Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 57  €168,40

BM313511 Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €121,58000

BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €27,20000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,30000

Altres conceptes 19,32 €

uEMD21001 Contacte magnètic, encastatP- 58  €15,35

BMD21001 Contacte magnètic, per a encastar  €5,54000
Altres conceptes 9,81 €

uEMP2U001 Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65
MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de
lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat. Compatible amb sistema actual
DORLET

P- 59  €504,03

BMP2U001 Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65
MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de
lectura de 7cm, amb protecció IP65

 €494,22000

Altres conceptes 9,81 €

uEMP4U001 Interface entre el lector de targetes i el controlador central d'accés, per a 2
lectors de targetes, instal·lat
Compatible amb sistema actual DORLET

P- 60  €406,53

BMP4U001 Interfície entre el lector de targetes i el controlador central d'accés, per a 2
lectors de targetes

 €391,82000

Altres conceptes 14,71 €
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uEMSB5BP1 Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

P- 61  €10,09

B09VAA00 Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat,
productes químics i temperatures extremes

 €1,48800

BMSB5BP0 Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

 €4,65000

Altres conceptes 3,95 €

uEMSBCDP2 Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular,
de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

P- 62  €12,92

B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis  €0,36000
BMSBCDP0 Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular,

de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4

 €4,65000

Altres conceptes 7,91 €

UEN316327 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de
pn, de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 63  €28,63

BN316320 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 10 bar de pn,
de bronze, preu alt

 €18,82000

Altres conceptes 9,81 €

MLENFBZ901 Connexió aparell. incloent maniguets i vàlvules d'escaireP- 64  €32,74

BJ2ZN42K MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB ÀNIMA INTERIOR
SINTÈTICA, PREU ALT, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

 €4,60000

BN3143P0 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL
1/2'', 10 BAR DE PN, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE
TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C

 €18,48000

Altres conceptes 9,66 €

mEP434640 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect

P- 65  €1,11

BP434640 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect

 €0,61950

Altres conceptes 0,49 €

uEP43U900 Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i dades i preses de
telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, Classe E. Cal lliurar els
documents d'homologació i calibrat de l'equipament, i les certificacions, en
format electrònic, a la direcció facultativa.

P- 66  €3,69

Altres conceptes 3,69 €

uEP731J82 Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport
de mòdul ample

P- 67  €14,79

BP73J180 Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre
suport o sobre panell

 €7,90000

BP7ZSR20 Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets

 €2,14000

Altres conceptes 4,75 €
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uEP7E1E10 Commutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no gestionable, per a
armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col.locat i connectat

P- 68  €216,67

BP7E1E10 Commutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no gestionable, per a
armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V

 €192,15000

Altres conceptes 24,52 €

mEQ5AU010 Suministrament i col.locació de taulell de silestone, de 20 mm de gruix,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament. 

P- 69  €325,01

BQ5A0001 Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta
HPL, de 16 mm de gruix, amb cantells bisellats

 €280,00000

Altres conceptes 45,01 €

mEQ710001 Suministrament i col.locació de mobiliari de cuina office en forma de L de
60x80x292 i 60x80x173 per cuina amb melamina blanca, amb portes, amb
mòduls de dos prestatgeries interiors i mòduls de de calaixos de 60x60x80,
amb sòcol i ferratges, tirador d'alumini, recolzat al terra i collat a la paret.

P- 70  €484,16

BQ7116B1 Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm
d'alçària, amb porta de fusta massissa de roure, preu alt, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

 €455,50500

BQ7121A1 Sòcol de fusta massissa de roure de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips  €18,99036
Altres conceptes 9,66 €

uEQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en
material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura
61°C, instal·lat

P- 71  €163,34

BQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en
material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura
61ºC

 €143,73000

Altres conceptes 19,61 €

uEQZ1U001 Suministre i col.loació de penjador de roba d'acer inoxidable col·locat
verticalment amb fixacions mecàniques

P- 72  €11,37

BQZ1U001 Penjador de roba d'acer inoxidable  €10,09000
Altres conceptes 1,28 €

uHX000001 Partida unitària relativa a la seguretat i salut a l'obraP- 73  €550,00

Sense descomposició 550,00 €

uHX000002 Partida unitària relativa a la neteja final de l'obra: retirada de tots els materials
sobrants i neteja a fons de tota la planta per la seva entrega a la propietat.

P- 74  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

uHX000019 Partida unitària relativa a totes les ajudes nececessàries durant les obres del
ram de paleta a totes les instal.lacions a executar, incloent l'obertura i tapat
de rases, regates, desmuntatges o reposició d'elements i resta de petits
treballs per tal de dur a terme les instal.lacions.

P- 75  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

m2K2163511 Enderroc de paredó de ceràmica de fins a 10 cm de gruix o envans formats
per plaques de guix laminat, inclosos enrajolats o revestiments de fusta,
portes i bastiments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 76  €7,46

Altres conceptes 7,46 €

m2K2180001 Retirada i reserva a on indiqui la D.F. per a la seva posterior reutilització de
divisions interiors lleugeres, que inclouen plafons fenòlics o similars, portes,
perfileria metàl.lica i parts envidriades.

P- 77  €9,60

Altres conceptes 9,60 €
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m2K2180003 Enderroc de divisions interiors lleugeres, que poden incloure plafons fenòlics
o similars, portes, perfileria metàl.lica i parts envidriades, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

P- 78  €7,46

Altres conceptes 7,46 €

uK2180004 Retirada de tots els elements de mobiliari existent (taules, cadires, arxivadors,
mobiliari fixe ...) així com cortines, i altres elements per tal de deixar els
espais completament buits, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor o a dependencies de mercarbarna (segons indiqui
la DF)

P- 79  €150,00

Sense descomposició 150,00 €

m2K2183501 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 80  €9,81

Altres conceptes 9,81 €

m2K218A610 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 81  €13,86

Altres conceptes 13,86 €

m2K2194721 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 82  €8,53

Altres conceptes 8,53 €

uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior de pas o porta d'armari, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 83  €4,27

Altres conceptes 4,27 €

uK21JB111 Arrencada d'inodor o urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 84  €15,07

Altres conceptes 15,07 €

uK21JD111 Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 85  €16,64

Altres conceptes 16,64 €

m3K2R64233 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió o contenidor, amb un recorregut de fins a 5 km.

P- 86  €2,91

Altres conceptes 2,91 €

m3K2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 87  €14,33

B2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €14,33100

Altres conceptes -0,00 €

m2K6000002 Frontal d'HPL de 12 mm de gruix casa ARPA Industriale o equivalent, color a
escollir per la DF, per a cabines sanitàries, incloses portes. Peus i
subjeccions d'acer inoxidable. Inclou ferratges, pestells i tiradors i tots els
elements necessaris per a la seva correcta instal.lació.

P- 88  €135,10

B66AA00A Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements
fixos de cabines sanitaries

 €119,72000

Altres conceptes 15,38 €
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m2K6000007 Divisòria d'HPL de 12 mm de gruix casa ARPA Industriale o equivalent, color
a escollir per la DF, per a cabines sanitàries, o separador entre urinaris, peus
i subjeccions d'acer inoxidable. Inclou ferratges i tots els elements necessaris
per a la seva correcta instal.lació.

P- 89  €107,12

B66AB00A Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

 €91,74000

Altres conceptes 15,38 €

uK6120001 Formació de badalot de 1m d'alada per a sortida d'instal.lacions. Consistent
en enderrocar el forjat del pati d'instal.lacions del lavabo, amb mitjans
manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor i formació de badalot
amb paret de tancament recolzada de gruix 14 cm de maó calat, arrebossat i
pintat, col.locació de minvells, formació de coberta amb perfils tipus T100,
supermaons, capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla
electrosoldada, làmina impermeabilitzant autoprotegida de betum plastomèric
i acabat amb rasilla i rasilla amb goteró al perímetre, amb registre lateral fet
amb reixa d'alumini per a ventil.lació i accés a les instal.lacions, i forats
laterals per a donar sortida als tubs de ventil.lació. Tot inclòs per tal que quedi
completament acabat.

P- 90  €750,00

Sense descomposició 750,00 €

m2K612TRAK Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb
morter 1:2:10 amb ciment CEM II

P- 91  €33,92

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

 €5,45700

Altres conceptes 28,46 €

m2K614D71E Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:4

P- 92  €14,39

B0F85270 Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

 €3,10257

Altres conceptes 11,29 €

m2K652HB4DKXR1 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W. Construït de forjat a forjat i sobre
bandes elàstiques. El conjunt ha de complir una resistèntia al foc EI90.

P- 93  €60,79

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €6,69600
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,25440
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,90000
B0CC3410 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, segons la norma

UNE-EN 520
 €28,59280

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

 €4,48350

B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària

 €1,18703

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,23500

B7C9R5L0KXR1 Panell semirrígid de llana de roca, gruix 50 mm, llarg 1,35 m, amplària 0,40
m, conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(mK) a 10ºC, ref. 22904 de la serie
Envà sec, divisoris d'ISOVER

 €4,10970

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,92800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,28000

Altres conceptes 13,12 €

uK7D6Z007 Collaríde protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, , per
a segellar buits de pas d'instal·lacions entre sectors

P- 94  €30,91
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B7DZC121 Collaríde protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, ,
per a segellar buits de pas d'instal·lacions entre sectors

 €15,65000

Altres conceptes 15,26 €

m2K81131A1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter ús corrent (GP) de designació CSIII W0, segons la norma
UNE-EN 998-1, deixat de regle

P- 95  €20,11

B0111000 Aigua  €0,01299
B811B170 Morter de calç ús corrent (GP), de designació CSIII-W0-T1, segons norma

UNE-EN 998-1, en sacs
 €0,97201

Altres conceptes 19,13 €

m2K8122113 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN
13279-1

P- 96  €11,93

B0522300 Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1  €0,08778
Altres conceptes 11,84 €

m2K82C1N2J Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic rectificat de 30x30, grup BIa (UNE-EN 14411), Clase 1, preu
superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 97  €34,55

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,57810

B0711024 Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004  €4,31446
B0FH7183 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de

6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)
 €15,21300

Altres conceptes 14,44 €

m2K83E54GDKXR1 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant
arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de
15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de
roca ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 98  €30,47

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €2,79000
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,25440
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,90000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma

UNE-EN 520
 €4,82040

B44ZB052 Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

 €0,27930

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

 €2,84260

B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària

 €1,13050

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,23500

B7C9R5L0KXR1 Panell semirrígid de llana de roca, gruix 50 mm, llarg 1,35 m, amplària 0,40
m, conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(mK) a 10ºC, ref. 22904 de la serie
Envà sec, divisoris d'ISOVER

 €4,10970

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,92800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,28000

Altres conceptes 11,90 €

uK83K0005 Partida corresponent a la recol.locació de les plaques de cel ras existent que
s'havien reservat en la fase d'enderrocs Tot inclòs perquè quedi
completament acabat.
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 99  €140,00

Sense descomposició 140,00 €
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m2K8445220 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir,
de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 100  €31,46

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €1,67400
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma

UNE-EN 520
 €4,82040

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,54810
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,13230
B84Z5610 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a
màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a suportar una càrrega de fins a 15 kg

 €5,02000

Altres conceptes 19,27 €

m2K8448145 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb igual a l'existent, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils
principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils
secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 101  €38,89

B8448240 Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de gruix, acabat llis , de
600x600 mm i vora rebaixat ( A) segons la norma UNE-EN 13964 , per a
que quedi l'entremat semiocult , i reacció al foc A2-s1, d0

 €24,44190

B84ZD510 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm
formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a
14 kg

 €4,64530

Altres conceptes 9,80 €

m2K84B5451 Cel ras registrable de lames d'acer postlacat amb superfície llisa de color
estàndard, amb cantell bisellat, de 200 mm d'ample, classe d'absorció
acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc
A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per
perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada
0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 102  €63,22

B84B5451 Placa d'acer postlacat llisa, de color estàndard, amb cantell bisellat per a
estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 600x300 mm, amb un
coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i
amb reacció al foc A2-s2, d0

 €29,61250

B84ZM450 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de
600x300 mm, formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5
m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i
contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil
pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, inclòs part
proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións,
per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

 €10,07340

Altres conceptes 23,53 €
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m2K84B7439 Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície microperforada
de color estàndard, amb cantell bisellat, de 500x500 mm, amb atenuant
acústic de fibra mineral, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A2-s1, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer
galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim,
amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la
placa cada 0,5 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 103  €73,94

B84B7439 Placa d'acer postlacat microperforada, de color estàndard, amb cantell
bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 500x500
mm, amb atenuant acústic de fibra mineral, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al
foc A2-s1, d0

 €39,11940

B84ZM220 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de
500x500 mm, formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5
m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i
contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil
pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,5 m, inclòs part
proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións,
per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

 €11,28880

Altres conceptes 23,53 €

m2K8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 104  €3,87

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,68932
Altres conceptes 2,18 €

m2K898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 105  €3,98

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,34456
B8ZA1000 Segelladora  €0,65025

Altres conceptes 1,99 €

m2K898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 106  €4,52

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,34456
B8ZA1000 Segelladora  €0,65025

Altres conceptes 2,53 €

m2K89A2BA0 Pintat de portes cegues, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

P- 107  €12,51

B89ZB000 Esmalt sintètic  €4,09224
B8ZA1000 Segelladora  €0,65025

Altres conceptes 7,77 €

m2K9DC0001 Paviment de rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30, preu alt, col·locat a
junt seguit tal i com apareix als plànols de acabats. Classe 2, antilliscant.
Col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs recrescut de morter de 2
cm de promig per assolir el nivell de paviment de la planta
 

P- 108  €53,64

B9DC0001 Rajola de gres porcellànic premsat per a paviments flotants de 35x35 cm i 9
mm de gruix, formada per dues peces adherides amb resines, preu alt

 €40,00000

Altres conceptes 13,64 €
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m2K9M20001 Suminstre i aplicació d'imprimació i pasta allisadora, de 2/3 mm de gruix
sobre paviment existent. Model Mapei model Ultraplan o equivalent

P- 109  €5,23

B0731330 Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C12 de resistència a
compressió i classe F3 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813,
subministrada a granel

 €0,09000

B0907000 Adhesiu de resines epoxi  €0,45400
Altres conceptes 4,69 €

m2K9P60001 Paviment de Linoleum de la marca Armstrong – Dlw model Colorette PUR
137-080, de 2,5 mm. de gruix. Subministrat en rotllos de 200 cm de ample.
Encolat amb cola de dispersió aquosa i juntes termo-soldades sobre
imprimació. Conforme la normativa europea: Comportament al foc EN13501
-1  clase:cf-S1. Antilliscant R9.
Exigencia reacció al foc;:  EFL

P- 110  €30,90

B0901000 Adhesiu en dispersió aquosa  €0,98910
B9P67A26 Làmina de linòleum, classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i de 2mm de

gruix
 €16,34850

B9PZ1400 Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre  €0,13200
Altres conceptes 13,43 €

mK9U00013 Suministre i col.locació de sòcol de dm de 15mm de gruix i 100mm d'alçada
lacat de color a definir per la DF.

P- 111  €6,85

B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis  €0,36000
BX000001 Sòcol de fusta de tauler de DM de 15 mm de gruix, per a pintar o

envernissar, de 10 cm d´alçària,
 €3,20000

Altres conceptes 3,29 €

uKAQDC001 P1 - Subministrament i col.locació de porta tallafocs batent d'una fulla de
800mm d'amplada de pas i 2050mm d’alçada, formada per bastiment de
fusta de pi i fulla de 52 mm d'espessor, amb ànima d'aglomerat de baixa
densitat i bastidor de DM d'alta densitat. Cèrcol de secció 90x30mm amb
junta de palusol oculta i tapajunts de 70x10mm. Conjunt de la sèrie Altemac
de Julfer o equivalent, xapat amb dos taulells d'acabat llis. Maneta sèrie 2028
PLA d'Arcon 2000 o equivalent. Incorpora ferratges, pany de cop, pestell,
topall i molla de tancament. Tot el conjunt ha de ser EI 45.

P- 112  €554,23

BAMWU002 Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre  €138,14000
BANA5186 Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment

de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
 €35,33000

BASA11C2 Porta tallafocs de fusta,EI2-C 30, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
90x205 cm, preu alt

 €290,99000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  €17,02000
Altres conceptes 72,75 €

uKAQDC002 P2 - Suministre i col.locació de porta batent d'una fulla de 700 mm d'amplada
de pas, formada per bastiment de fusta de pi per paredó de 7 cm i fulla de
DM de 52 mm d'espessor, amb acabat de fòrmica per les dues cares de color
a escollir per la DF. Placa d'acer inoxidable de 180x180 mm fixada
mecànicament. Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora ferratges,
topall i tancaportes.

P- 113  €327,40

BAMWU002 Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre  €138,14000
BANA5186 Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment

de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
 €35,33000

BAQDCN85 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix,
rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de 80 cm d'amplària i de 200 cm
d'alçària

 €91,22000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  €17,02000
Altres conceptes 45,69 €

uKAQDC003 P3 - Suministre i col.locació de bastiment i porta corredissa de fulla oculta de
800mm d'aplada de pas, tipus Krona o equivalent, formada per armadura
metàl.lica per paredó de 7cm. Per pintar. Maneta i ferratges incorporats.

P- 114  €499,97

BAMWU002 Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre  €138,14000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de l a segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 19Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

BANC1920 Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer
galvanitzat, d'1 fulla de 90x 200 cm de llum de pas, per a acabat amb
plaques de guix laminat

 €207,90000

BAQDCN85 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix,
rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de 80 cm d'amplària i de 200 cm
d'alçària

 €91,22000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  €17,02000
Altres conceptes 45,69 €

uKAQDC004 P4 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta de 850 mm
d'amplada en total i 2570 mm d'altura per armari d'instal·lacions. Acabada
estratificat blanc per les dues cares. Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini
de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. El
conjunt ha de garantir EI45.

P- 115  €256,63

B0K6C74V Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a
18 mm de gruix per a revestiment vertical

 €6,13800

BAMWU002 Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre  €138,14000
BANA5186 Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment

de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
 €21,19800

BAZGC260 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt  €18,40000
Altres conceptes 72,75 €

uKAQDC005 P5 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta de 1300 mm
d'amplada en total i 2570 mm d'altura per armari d'instal·lacions. Acabada
estratificat blanc per les dues cares. Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini
de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. El
conjunt ha de garantir EI45.

P- 116  €388,75

B0K6C74V Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a
18 mm de gruix per a revestiment vertical

 €35,80500

BAMWU002 Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre  €138,14000
BANA5186 Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment

de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
 €123,65500

BAZGC260 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt  €18,40000
Altres conceptes 72,75 €

uKAQDC006 Recol.locació de la porta tallafocs de l'escala. Inclòs desplaçament de
bastiment, marc, ferratges. etc.

P- 117  €90,94

Altres conceptes 90,94 €

uKAQDC007 P6 - Suministre i col.locació de bastiment i porta de fusta de 650mm
d'amplada, 1500mm d'altura per incorporar BIE empotrada. Acabada
estratificat blanc per les dues cares. Inclou ferratges i L d'alumini de
20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. Franja
de 650mm d'ample x 200mm d'altura refosa 5mm per enganxar senyalètica
d'emergència. El conjunt ha de garantir EI45.

P- 118  €298,62

B0K6C74V Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a
18 mm de gruix per a revestiment vertical

 €12,27600

BAMWU002 Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre  €138,14000
BANA5186 Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment

de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
 €38,86300

BAZGC260 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt  €18,40000
Altres conceptes 90,94 €

uKJ130001 Suministre i col.locació d'aiguera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
de 60cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà,
encastada al taulell de la cuina i aixeta mescladora, muntada superficialment,
de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de
maniguets, model Logica de Roca o equivalent. Inclou elements auxiliars per
a ser connectat a la xarxa. Inclou aixeta monocomandament connectada al
sistema d'aigua.

P- 119  €247,43

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,38600
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BJ28513GKUM8 Aixetes monocomandament GALA model Noa per a cuina, inclòs cartutx
ecològic i enllaços d'alimentació flexible de 3/8´´., ref. 38936 de la serie noa
de GALA

 €45,63000

BQU2QJ00 Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut  €184,57000
Altres conceptes 16,84 €

uKJ13B71T Suministre i col.locació de lavabo rentamans mural de porcellana vitrificada
color blanc amb forat per una aixeta i sifó metàl.lic cromat incorporat,
connectat a la xarxa d'evacuació, sèrie Vero de Duravit 500x470 o
equivalent. Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent
tub de PVC de 40mm de diàmetre.

P- 120  €218,24

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,38600

BJ13B71T Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a
75 cm, de color blanc i preu mitjà

 €98,47000

Altres conceptes 119,38 €

uKJ14BA1Q Suministre i col.loació d'inodor de porcellana vitrificada de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc. Col.locat sobre paviment, segellat i connectat a la
xarxa d'evacuació. Sèrie D-Code de Duravit o equivalent. Inclosa part
proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de 110mm
de diàmetre.

P- 121  €214,20

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,18528

BJ14BA1Q Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

 €174,73000

Altres conceptes 39,28 €

uKJ16B213 Suministre i col.locació d'urinari de porcellana sèrie D-Code de Duravit o
equivalent, connectat a la xarxa d'evacuació. Inclosa part proporcional de
connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de 50mm de diàmetre.

P- 122  €117,91

BJ16B213 Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu mitjà

 €108,60000

Altres conceptes 9,31 €

uKJ23113G Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

P- 123  €68,17

BJ23113G Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

 €49,73000

Altres conceptes 18,44 €

uKJ23513G Suministrament i col.locació d'aixeta temporitzada per a lavabo, model
Controlpress de la casa Grohe ref:36173 o equivalent.

P- 124  €90,73

BJ23513G Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

 €72,29000

Altres conceptes 18,44 €

uKJ42U010 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

P- 125  €66,74

BJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.

 €60,36000

Altres conceptes 6,38 €

uKJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 126  €38,75



Reforma integral de la planta sisena i parcial de l a segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 21Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

BJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçaria i 255 mm de diàmetre

 €29,82000

Altres conceptes 8,93 €

uKJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d,
de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 127  €92,91

BJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'alumini recobert de nilò

 €86,53000

Altres conceptes 6,38 €

uKJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 128  €270,05

BJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

 €244,53000

Altres conceptes 25,52 €

uKJ4Z0001 Suministre i col.locació de porta escombreta i escombreta de wc, acabat
metàl.lic acollat mecànicament a la paret.

P- 129  €49,84

Altres conceptes 49,84 €

uKJ4Z0002 Suministre i col.locació de papera mural d'acer inoxidable.P- 130  €120,36

Altres conceptes 120,36 €

uKJ4Z0003 Pictogrames per lavabos homes, dones i minusvàlids realitzat amb xapa
d'alumini anoditzat i retallat simblologia, de 60x20, encolats a la porta segons
disseny de la DF.

P- 131  €40,12

Altres conceptes 40,12 €

uKJ4Z0004 Suministre i col.locació de fluxor per a urinaris Dal press de la casa grohe i
adaptador o equivalent.

P- 132  €194,84

BJ268111K4EI Fluxor de 1/2´´ per a urinari, AQUALINE, ref. 506902010 de la serie Fluxors
de ROCA SANITARIO

 €145,00000

Altres conceptes 49,84 €

uKJ4Z0005 Suministre i col.locació d'accessori de tapa per a WC adaptatP- 133  €40,89

Altres conceptes 40,89 €

uKJ4ZU015 Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68x131x150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 134  €19,10

BJ4ZU015 Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68x131x150 mm

 €12,72000

Altres conceptes 6,38 €

udKX000014 Subministre i col·locació de remat de planxa d'inoxidable de 30mm per pas
de paviment de vynil a rajola 90 cm.

P- 135  €46,16

B8KA0001 Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de
95 mm de desenvolupament, amb 2 plecs

 €35,00000

Altres conceptes 11,16 €

uXPAU0002 Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa de aigua freda a la
existent, amb les elements i materials necessaris. Totalment acabat

P- 136  €250,00
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,14h Oficial 1aA0121000

 €25,14h Oficial 1a paletaA0122000

 €25,14h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €25,14h Oficial 1a guixaireA0129000

 €18,17h Oficial 1a fusterA012A000

 €17,85h Oficial 1a pintorA012D000

 €21,73h Oficial 1a vidrierA012E000

 €22,72H Oficial 1a calefactorA012G000

 €24,80H Oficial 1a electricistaA012H000

 €25,99h Oficial 1a lampistaA012J000

 €25,99h Oficial 1a muntadorA012M000

 €22,32h Ajudant col·locadorA0137000

 €17,32h Ajudant fusterA013A000

 €17,19h Ajudant pintorA013D000

 €19,50H Ajudant calefactorA013G000

 €21,28H Ajudant electricistaA013H000

 €17,17h Ajudant lampistaA013J000

 €22,32h Ajudant muntadorA013M000

 €21,01h ManobreA0140000

 €21,01h Manobre guixaireA0149000

 €21,74h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €79,86h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €35,21h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €1,60h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,94h Formigonera de 165 lC1705600
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,83m3 AiguaB0111000

 €20,25t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €116,11t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,11kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,11kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0522300

 €0,24kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310

 €0,82kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

B05A2203

 €0,88kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

B0711024

 €0,06kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C12 de
resistència a compressió i classe F3 de resistència a flexió,
segons UNE-EN 13813, subministrada a granel

B0731330

 €3,14kg Adhesiu en dispersió aquosaB0901000

 €4,54kg Adhesiu de resines epoxiB0907000

 €1,86m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a
la humitat, productes químics i temperatures extremes

B09VAA00

 €9,30cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000

 €2,12cu Visos galvanitzatsB0A4A400

 €0,09u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb visB0A61500

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,65u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer
inoxidable

B0A616J0

 €0,26U Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interiorB0A75600

 €0,29U Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interiorB0A75800

 €0,33U Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interiorB0A75Y00

 €4,68m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

B0CC1410

 €6,94m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

B0CC3410

 €0,31u Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

B0F85270

 €0,17u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0
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 €13,83m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular
o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa
(UNE-EN 14411)

B0FH7183

 €5,59m Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de
secció, per a suport de tarima

B0K3C531

 €10,23m Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm
d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment
vertical

B0K6C74V

 €84,30t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7580

 €1,33kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, tallat a mida i galvanitzat

B44ZB052

 €119,72m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color
a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul
frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

B66AA00A

 €91,74m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color
a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria
entre cabines sanitàries

B66AB00A

 €84,43m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble
tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb
melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament
amb simple vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix,
espai interior reblert de llana de roca, sòcol inferior i remat
superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre
perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per
al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

B66E0538

 €1,22m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

B6B11211

 €1,19m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B12211

 €0,50m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

B6BZ1A10

 €3,99m2 Panell semirrígid de llana de roca, gruix 50 mm, llarg 1,35 m,
amplària 0,40 m, conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(mK) a
10ºC, ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER

B7C9R5L0KXR1

 €15,65u Collaríde protecció contra el foc de material intumescent
termoexpansiu, , per a segellar buits de pas d'instal·lacions
entre sectors

B7DZC121

 €15,44dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €11,59dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

B7J5009A

 €1,16kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ
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 €0,07m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1

 €42,82t Morter de calç ús corrent (GP), de designació CSIII-W0-T1,
segons norma UNE-EN 998-1, en sacs

B811B170

 €23,73m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de gruix,
acabat llis , de 600x600 mm i vora rebaixat ( A) segons la
norma UNE-EN 13964 , per a que quedi l'entremat semiocult
, i reacció al foc A2-s1, d0

B8448240

 €28,75m2 Placa d'acer postlacat llisa, de color estàndard, amb cantell
bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de
pressió, de 600x300 mm, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb
reacció al foc A2-s2, d0

B84B5451

 €37,98m2 Placa d'acer postlacat microperforada, de color estàndard,
amb cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus
pinça de pressió, de 500x500 mm, amb atenuant acústic de
fibra mineral, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat
de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al
foc A2-s1, d0

B84B7439

 €5,02m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

B84Z5610

 €4,51m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques
de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils
secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

B84ZD510

 €10,96m2 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques
metàl·liques de 500x500 mm, formada per perfils principals
en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i
contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample
de la placa cada 0,5 m, inclòs part proporcional de perfils de
remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

B84ZM220

 €9,78m2 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques
metàl·liques de 600x300 mm, formada per perfils principals
en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i
contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample
de la placa cada 0,6 m, inclòs part proporcional de perfils de
remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

B84ZM450

 €11,80kg Esmalt sintèticB89ZB000
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 €3,38kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €35,00m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5
mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 2 plecs

B8KA0001

 €4,25kg SegelladoraB8ZA1000

 €40,00m2 Rajola de gres porcellànic premsat per a paviments flotants
de 35x35 cm i 9 mm de gruix, formada per dues peces
adherides amb resines, preu alt

B9DC0001

 €15,57m2 Làmina de linòleum, classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i
de 2mm de gruix

B9P67A26

 €0,20m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetreB9PZ1400

 €138,14u Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreBAMWU002

 €35,33u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

BANA5186

 €207,90u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada
d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 200 cm de llum de pas,
per a acabat amb plaques de guix laminat

BANC1920

 €91,22u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35
mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de
80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

BAQDCN85

 €290,99u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 30, d'una fulla batent per a un
buit d'obra de 90x205 cm, preu alt

BASA11C2

 €18,40u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
alt

BAZGC260

 €17,02u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
mitjà

BAZGC360

 €41,14m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mmBC1K1500

 €12,25m Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de
160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm

BE42B630

 €3,46m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

BE42Q610

 €17,80m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm

BE42QB40

 €13,00m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm

BE42QC40

 €8,10m2 Conducte rectangular de llana de vidre segons UNE-EN
13162, amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/mK,
resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W

BE51EQ10

 €8,49m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta

BE52Q120
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 €14,60U Suministro y colocación de boca de ventilación marca trox o
equivalente, modelo z-lvs-125. incluso materiales, medios
auxiliares y mano de obra. totalemente instalado.

BE52Z308

 €3.060,29u Humidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M
Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias
electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado.
Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de
Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y
teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae
rdmeilc taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de
estado, alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro
energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA)

BEC1Z101

 €2.012,00u Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de
1000/1000/755/415 m3/h.

BED5Z107

 €149,00u Mando cableado multifunción, mod. PC-ARFBED5Z207

 €17,01u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
325x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i
per a fixar al bastiment

BEK21B87

 €56,00u Reixeta de retorn de 425x225 mm, d'aletes FIXES, de
secció recta i fixada al bastiment
TROX AH

BEK71AA1



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 02/02/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €113,67u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes
en Z i per a fixar al bastiment

BEKN1DB0

 €143,66u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària

BEKP2210

 €84,48u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre, autoregulable mecànicament

BEKQ42L1

 €253,16u Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de
3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa

BEM22D10

 €5,59u Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de
diàmetre

BEW46000

 €7,30u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de
diàmetre

BEW49002

 €9,27u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de
diàmetre

BEW4B000

 €4,48U Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu
alt

BEW52000

 €4,48u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant,
preu alt

BEW5B000

 €12,76u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrífug,
preu alt

BEWM2000

 €1,16M Tub de polipropilè copolímer random de diàmetre 16 mm i
2,7 mm de gruix. pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8
bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en barra de 4 m, 100 m , ref.
tnirr16 de la sèrie niron d'italsan

BFC13A00EG2F

 €1,17M Tub de polipropilè copolímer random de diàmetre 20 mm i
3,4 mm de gruix. pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8
bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en barra de 4 m, 100 m , ref.
tnirr20 de la sèrie niron d'italsan

BFC14A00EG2G

 €2,14M Tub de polipropilè copolímer random de diàmetre 25 mm i
4,2 mm de gruix. pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8
bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en barra de 4 m, 100 m , ref.
tnirr25 de la sèrie niron d'italsan

BFC15A00EG2H

 €3,42m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33C6A

 €3,46m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33C7A

 €4,02M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33C9A
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 €0,85U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1320

 €0,94U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1420

 €1,09U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1520

 €0,05U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat

BFYC1320

 €0,06U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

BFYC1420

 €0,10U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

BFYC1520

 €0,22u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

BFYQ3080

 €0,91U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment

BG151512

 €2.130,00U Aparellatge i armari per a quadre GENERALBG1QGBT

 €1,35M Tub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

BG22H910

 €0,52m Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1
compartiment

BG2A5F91

 €380,04u Columna K45 125x130 mm altura 3 m 4 cares, acabat
alumini, ref. ALK5400/8 de la serie Columnes K45 (veure
accessoris a Teleblock K45) de SIMON

BG2JCA04JGMU

 €0,60m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

BG32B130

 €0,90m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

BG32B140

 €0,70u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjàBG611030

 €10,43u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu superior, per a encastar

BG6211D4

 €6,87u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada VERMELL (2P+T), 16 A 250 V, JUNG
sèrie LS990 per a encastar

BG62Z902

 €6,20u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per
a encastar

BG63Z901
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 €2,23u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla, preu econòmic, per a encastar

BG641171

 €3,45u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superiorBG671114

 €46,47u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu econòmic, per a encastar

BG731181

 €0,26u Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica,
d'amplària fins a 16 mm

BGW2DE00

 €92,00U OD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830
18W, 3000K, CRI>80, 1080 lm, 1Kg, 220-240 V / 50-60 Hz.,
equipo de funcionamiento no regulable ,174 x 115 mm.
Downlight de empotrar con reflector de aluminio vaporizado
de alto brillo. Color blanco. Formado por un aro
embellecedor de inyección de aluminio termoesmaltado en
color blanco. Montaje empotrado mediante flejes de sujeción
incluidos en el suministro. Espesor mínimo de techo: 5-7
mm. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.Nueva
tecnología de reflectores PHI de alto rendimiento para una
óptima distribución óptica Flood. Difusor interior con
tecnología BRIGHT LIGHT. Alto confort visual.Elevado
rendimiento y limitación del deslumbramiento L<1.000 cd/m2
a 65° respecto a la vertical para un UGR 19LED830 con alta
selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el
flujo luminoso emitid

BHA1Z107

 €53,00U MCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, ,
equipo de funcionamiento no regulable ,295 x 129 x 83 mm.
Luminaria para alumbrado de emergenciaLuminarias de
emergencia para instalación empotrada de forma enrasada
mediante kit de empotramiento (ver accesorios) o en
superficie (pre-placa de instalación incluida en suministro).
Autonomía 1 hora/2 horas. Funcionamiento Permanente
(P)/No Permanente (NP). Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz.
Batería Ni-Cd. IP22/IP65 IK04. Cuerpo en policarbonato.
Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22. Apta para montaje
en superficies inflamables Flujo luminoso de 100 a 400
lúmenes. Fuente de luz LED. Incluye difusor opalino, bajo
pedido: transparente, Opal y Opalino alto rendimiento.
Luminaria de empotrar o superficie para alumbrado de
emergencia antipánico. Posibilidad de añadir pictograma
como accesorio para

BHA1Z109
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,00U NUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387
lm, 0,26Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de
funcionamiento no regulable ,75 x 75 x 43 mm. Downlight
orientable para iluminación de acento. Color blanco..
Formado por un cerco exterior de aluminio de inyección
termoesmaltado en blanco. La función de rotación de 0° a
20° maximiza el alcance de la iluminación. Montaje
empotrado de fácil instalación gracias a dos flejes. Cristal
protector transparente para proteger el CoB y de fácil
limpieza. El suministro de la luminaria incorpora de serie el
equipo de encendido electrónico. Diseño antideslumbrante
con gran apantallamiento de la luz para conseguir un alto
confort visual. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60
Hz. Reflector de aluminio facetado en haz de luz
wideFlood.LED830 con alta selección de binning (3 elipses
de variación) que garantiza el flujo luminoso emitido y la
temperatura de color declarada.

BHA1Z201

 €98,47u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà

BJ13B71T

 €174,73u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color
blanc i preu mitjà

BJ14BA1Q

 €108,60u Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà

BJ16B213

 €49,73u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

BJ23113G

 €72,29u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

BJ23513G

 €145,00u Fluxor de 1/2´´ per a urinari, AQUALINE, ref. 506902010 de
la serie Fluxors de ROCA SANITARIO

BJ268111K4EI

 €45,63u Aixetes monocomandament GALA model Noa per a cuina,
inclòs cartutx ecològic i enllaços d'alimentació flexible de
3/8´´., ref. 38936 de la serie noa de GALA

BJ28513GKUM8

 €19,48U Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´

BJ2Z4139

 €2,30U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB
ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU ALT, AMB DUES
UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

BJ2ZN42K

 €60,36u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68
mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat
de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat.

BJ42U010

 €29,82u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre

BJ43U010

 €86,53u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

BJ46U001
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €244,53u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

BJ46U003

 €12,72u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa,
de dimensions 68x131x150 mm

BJ4ZU015

 €140,70u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència,
vertical

BJA24310

 €43,63u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície

BM112120

 €421,00U BIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de
1360x555x200 mm, conjunto vertical, con caja para
empotrar con la devanadera fija, premarco con puerta ciega
pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada

BM23Z101

 €39,34u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €121,58u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM313511

 €27,20u Armari per a extintor per a muntar superficialmentBM3A1000

 €5,54u Contacte magnètic, per a encastarBMD21001

 €494,22u Lector de targetes de memòria protegida sense contacte,
tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a
interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció
IP65

BMP2U001

 €391,82u Interfície entre el lector de targetes i el controlador central
d'accés, per a 2 lectors de targetes

BMP4U001

 €4,65u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4

BMSB5BP0

 €4,65u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

BMSBCDP0

 €0,34u Part proporcional d'elements especials per a detectorsBMY11000

 €0,61u Part proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

BMY12000

 €0,61u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

BMY23000

 €0,30u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €9,24U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', 10 BAR DE PN, AMB COS DE
PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE
TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C

BN3143P0
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,82U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
10 bar de pn, de bronze, preu alt

BN316320

 €0,59m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect

BP434640

 €7,90u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

BP73J180

 €192,15u Commutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no
gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V

BP7E1E10

 €2,14u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a
l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular de 2 mòduls
estrets

BP7ZSR20

 €140,00m2 Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada
amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix, amb cantells
bisellats

BQ5A0001

 €303,67u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm
i 700 mm d'alçària, amb porta de fusta massissa de roure,
preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

BQ7116B1

 €31,03m Sòcol de fusta massissa de roure de 10 cm d'alçària, per
fixar amb clips

BQ7121A1

 €143,73u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W,
cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

BQ8AU010

 €184,57u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a
seguretat i salut

BQU2QJ00

 €10,09u Penjador de roba d'acer inoxidableBQZ1U001

 €3,20m Sòcol de fusta de tauler de DM de 15 mm de gruix, per a
pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,

BX000001
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €98,58m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,74000/R 21,740001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,74000 21,74000
Maquinària:

1,35800/R 1,940000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,35800 1,35800
Materials:

0,366001,830000,200B0111000 =xAiguam3

30,7800020,250001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

44,12180116,110000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 75,26780 75,26780

0,217401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,58320

98,58320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,03m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,82700/R 21,740001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,82700 22,82700
Maquinària:

1,40650/R 1,940000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,40650 1,40650
Materials:

0,366001,830000,200B0111000 =xAiguam3

30,9825020,250001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

23,22200116,110000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

96,000000,24000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 150,57050 150,57050

0,228271,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,03227

175,03227COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €110,32m3 Pasta de guix B1D07J1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,01000/R 21,010001,000A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 21,01000 21,01000
Materials:

1,098001,830000,600B0111000 =xAiguam3

88,000000,11000800,000B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 89,09800 89,09800

0,210101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,31810

110,31810COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9.480,50u F1 - Conjunt tallafocs de 2480x2570mm, format per
mampara fixa EI90 i portes batents EI45. Part fixa amb
perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en
taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de
37 mm de gruix. Porta tallafocs formada per dues fulles
batents de 80 i 40 cm d'amplada lliure de pas, amb vidre
tallafocs Pyrobel de 25 mm de gruix, amb perfileria de ferro
amb emprimació cromofosfatant i lacada en taller, color a
escollir per la d.f. Incorpora ferratges, pany de cop, clau i
topall, i passador per a fixar la fulla de 40 cm.

E66E0003 Rend.: 1,000P- 1

 €28,99ml Ressituació a la nova distribució dels mòduls de mampara
divisòria retirats i reservats a la fase d'enderrocs. Inclou tots
els elements necessaris per a dur a terme la correcta
ressituació. 

E66E0004 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,59400/R 25,990000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

13,39200/R 22,320000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 28,98600 28,98600

COST DIRECTE 28,98600

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,98600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €233,89ml Suministre i col.locació de mampara divisòria exactament
igual a l'existent. 

E66E0005 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,09650/R 25,990000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,81200/R 22,320000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,90850 16,90850
Materials:

216,9851084,430002,570B66E0538 =xMampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble
tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb
melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament
amb simple vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai
interior reblert de llana de roca, sòcol inferior i remat superior
d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta
d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels
vidres i del perímetre dels taulers

m2

Subtotal... 216,98510 216,98510

COST DIRECTE 233,89360

0,00%DESPESES INDIRECTES

233,89360COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10.680,61u F1’ - Conjunt tallafocs de 2750x2570mm, format per
mampara fixa EI90 i portes batents EI45. Part fixa amb
perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en
taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de
37 mm de gruix. Porta tallafocs formada per dues fulles
batents de 80 i 40 cm d'amplada lliure de pas, amb vidre
tallafocs Pyrobel de 25 mm de gruix, amb perfileria de ferro
amb emprimació cromofosfatant i lacada en taller, color a
escollir per la d.f. Incorpora ferratges, pany de cop, clau i
topall, i passador per a fixar la fulla de 40 cm.

E66E0006 Rend.: 1,000P- 4

 €100,00m2 Suministrament i col.locació de revestiment format per
llistons de fusta de pi de 2x2cm sobre panell de DM de
16mm, tot xapat amb bambú de 0.6mm acabat vertical torrat
de la marca Moso o equivalent. Col.locat sobre rastrells
horitzontals de DM 3mm fixats al parament vertical. Inclou
brancals i dintell per la trobada amb les portes dels
ascensors. Acabat amb vernís acrílic acabat natural. Sense
juntes horitzontals. Tot els elements auxiliars inclosos. Tot
inclòs i segons plànols de detall.
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

E83K0002 Rend.: 0,800P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,89875/R 18,170000,700A012A000 =xOficial 1a fusterh

15,15500/R 17,320000,700A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 31,05375 31,05375
Materials:

5,200000,650008,000B0A616J0 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer
inoxidable

u

22,360005,590004,000B0K3C531 =xRastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de
secció, per a suport de tarima

m

40,9200010,230004,000B0K6C74V =xPerfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm
d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment
vertical

m

Subtotal... 68,48000 68,48000

0,465811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,99956

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,99956COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,00u Paviment de morter de dosificació pobre, d'entre 5 i 10 cm
de gruix, per a regularitzar la situació del nou mur cortina.

E9G10001 Rend.: 1,000P- 6

 €64,63m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat encolat
sobre parament enllatat amb fusta de pi de 10mm, enrasat
amb l'enrajolat dels lavabos

EC1K1501 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,73000/R 21,730001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 21,73000 21,73000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

1,2169511,590000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

dm3

41,1400041,140001,000BC1K1500 =xMirall de lluna incolora de gruix 5 mmm2

Subtotal... 42,35695 42,35695

0,543252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,63020

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,63020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,05m Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de
160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
muntat superficialment

EE42B632 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68000/R 22,720000,250A012G000 =xOficial 1a calefactorH

4,87500/R 19,500000,250A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 10,55500 10,55500
Materials:

12,4950012,250001,020BE42B630 =xConducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de
160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm

m

1,844705,590000,330BEW46000 =xSuport estàndard per a conducte circular de 160 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 14,33970 14,33970

0,158331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,05302

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,05302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,94m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment

EE42Q612 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012G000 =xOficial 1a calefactorH

3,90000/R 19,500000,200A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 8,44400 8,44400
Materials:

3,529203,460001,020BE42Q610 =xConducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm

m

1,844705,590000,330BEW46000 =xSuport estàndard per a conducte circular de 160 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 5,37390 5,37390
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,126661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,94456

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,94456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,64m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm,
muntat superficialment

EE42QB42 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,31200/R 22,720000,850A012G000 =xOficial 1a calefactorH

16,57500/R 19,500000,850A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 35,88700 35,88700
Materials:

18,1560017,800001,020BE42QB40 =xConducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm

m

3,059109,270000,330BEW4B000 =xSuport estàndard per a conducte circular de 400 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 21,21510 21,21510

0,538311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,64041

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,64041COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,38m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm,
muntat superficialment

EE42QC42 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,63200/R 22,720000,600A012G000 =xOficial 1a calefactorH

11,70000/R 19,500000,600A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 25,33200 25,33200
Materials:

13,2600013,000001,020BE42QC40 =xConducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de
300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm

m

2,409007,300000,330BEW49002 =xSuport estàndard per a conducte circular de 300 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 15,66900 15,66900

0,379981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,38098

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,38098COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,13m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN
13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758
m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat
encastat en el cel ras

EE51EQ1A Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012G000 =xOficial 1a calefactorH

3,90000/R 19,500000,200A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 8,44400 8,44400
Materials:

9,315008,100001,150BE51EQ10 =xConducte rectangular de llana de vidre segons UNE-EN
13162, amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/mK,
resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W

m2

2,240004,480000,500BEW5B000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant,
preu alt

u

Subtotal... 11,55500 11,55500

0,126661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,12566

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,12566COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,75m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports

EE52Q12A Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorH

7,80000/R 19,500000,400A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 16,88800 16,88800
Materials:

8,490008,490001,000BE52Q120 =xFormació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta

m2

1,120004,480000,250BEW52000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu
alt

U

Subtotal... 9,61000 9,61000

0,253321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,75132

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,75132COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €35,00U Suministre i col.locació de boca de ventilació marca trox o
equivalent, modelo z-lvs-125. materials, i ma d'obra.
totalemente instal.lat

EE52Z308 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,22400/R 22,720000,450A012G000 =xOficial 1a calefactorH

8,77500/R 19,500000,450A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 18,99900 18,99900
Materials:

14,6000014,600001,000BE52Z308 =xSuministro y colocación de boca de ventilación marca trox o
equivalente, modelo z-lvs-125. incluso materiales, medios
auxiliares y mano de obra. totalemente instalado.

U

1,120004,480000,250BEW52000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu
alt

U

Subtotal... 15,72000 15,72000
Altres:

% 0,2849918,999331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,28499 0,28499

COST DIRECTE 35,00399

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,00399COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.190,12u Humidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M
Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias
electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado.
Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de
Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y
teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae
rdmeilc taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de
estado, alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro
energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA)

EEC1Z101 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

68,16000/R 22,720003,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

58,50000/R 19,500003,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 126,66000 126,66000
Materials:



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3.060,290003.060,290001,000BEC1Z101 =xHumidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M

Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias
electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado.
Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de
Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y
teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae
rdmeilc taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de
estado, alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro
energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA)

u

Subtotal... 3.060,29000 3.060,29000

3,166502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.190,11650

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.190,11650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.055,28u Recuperador Entálpico, K1002
HITACHI, de 1250  m3/h.
filtre F7 

EED5Z107 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

19,50000/R 19,500001,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 42,22000 42,22000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

2.012,000002.012,000001,000BED5Z107 =xRecuperador Entálpico, gama LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de
1000/1000/755/415 m3/h.

u

Subtotal... 2.012,00000 2.012,00000

1,055502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.055,27550

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.055,27550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €192,28u Mando cableado multifunción, mod. PC-ARFEED5Z207 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

19,50000/R 19,500001,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 42,22000 42,22000
Materials:

149,00000149,000001,000BED5Z207 =xMando cableado multifunción, mod. PC-ARFu

Subtotal... 149,00000 149,00000

1,055502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 192,27550

0,00%DESPESES INDIRECTES

192,27550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €173,10u Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació
d'unotat interior tipus cassete existent, inclou:
Modificació instal.lació frigorífoca, amb recuperació i
recarrega de gas, afegint si es necessari.
Modifficació instal.lació eléctrica
Modificació desguas condensats
Control
Instal.lada i en funciomament
 

EED5Z999 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,88000/R 22,720004,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

78,00000/R 19,500004,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 168,88000 168,88000

4,222002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 173,10200

0,00%DESPESES INDIRECTES

173,10200COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,87u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
325x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment
amb regulació

EEK21B87 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorH

5,85000/R 19,500000,300A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:

17,0100017,010001,000BEK21B87 =xReixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
325x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i
per a fixar al bastiment

u

Subtotal... 17,01000 17,01000

0,189991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,86599

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,86599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,86u Reixeta de retorn de 425x225 mm, d'aletes FIXES, de
secció recta i fixada al bastiment
TROX AH

EEK7Z501 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorH

5,85000/R 19,500000,300A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:

56,0000056,000001,000BEK71AA1 =xReixeta de retorn de 425x225 mm, d'aletes FIXES, de
secció recta i fixada al bastiment
TROX AH

u

Subtotal... 56,00000 56,00000

0,189991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,85599

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,85599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €130,81u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes
en Z i fixada al bastiment

EEKN1DB0 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorH

7,80000/R 19,500000,400A013G000 =xAjudant calefactorH



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 16,88800 16,88800
Materials:

113,67000113,670001,000BEKN1DB0 =xReixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes
en Z i per a fixar al bastiment

u

Subtotal... 113,67000 113,67000

0,253321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 130,81132

0,00%DESPESES INDIRECTES

130,81132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €160,80u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

EEKP2211 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorH

7,80000/R 19,500000,400A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 16,88800 16,88800
Materials:

143,66000143,660001,000BEKP2210 =xComporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària

u

Subtotal... 143,66000 143,66000

0,253321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 160,80132

0,00%DESPESES INDIRECTES

160,80132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,62u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre, autoregulable mecànicament, col·locada

EEKQ42L1 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorH

7,80000/R 19,500000,400A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 16,88800 16,88800
Materials:

84,4800084,480001,000BEKQ42L1 =xRegulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre, autoregulable mecànicament

u

Subtotal... 84,48000 84,48000

0,253321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,62132

0,00%DESPESES INDIRECTES



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

101,62132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €482,30u Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de
3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat
sobre bancada

EEM22D1H Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

113,60000/R 22,720005,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

97,50000/R 19,500005,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 211,10000 211,10000
Materials:

253,16000253,160001,000BEM22D10 =xVentilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de
3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa

u

12,7600012,760001,000BEWM2000 =xSuport estàndard amb antivibració per a ventilador centrífug,
preu alt

u

Subtotal... 265,92000 265,92000

5,277502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 482,29750

0,00%DESPESES INDIRECTES

482,29750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,26M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre
16x2,7 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref.
tnirr16 de la sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EFC13A22EG2F Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29950/R 25,990000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,11600/R 22,320000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,41550 2,41550
Materials:

0,325000,260001,250B0A75600 =xAbraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interiorU

1,183201,160001,020BFC13A00EG2F =xTub de polipropilè copolímer random de diàmetre 16 mm i
2,7 mm de gruix. pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8
bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en barra de 4 m, 100 m , ref.
tnirr16 de la sèrie niron d'italsan

M

0,255000,850000,300BFWC1320 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de
diàmetre, per a soldar

U

0,050000,050001,000BFYC1320 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat

U

Subtotal... 1,81320 1,81320

0,036231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,26493

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,26493COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,55M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre
20x3,4 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref.
tnirr20 de la sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EFC14A22EG2G Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42945/R 25,990000,055A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,22760/R 22,320000,055A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,65705 2,65705
Materials:

0,319000,290001,100B0A75800 =xAbraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interiorU

1,193401,170001,020BFC14A00EG2G =xTub de polipropilè copolímer random de diàmetre 20 mm i
3,4 mm de gruix. pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8
bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en barra de 4 m, 100 m , ref.
tnirr20 de la sèrie niron d'italsan

M

0,282000,940000,300BFWC1420 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, per a soldar

U

0,060000,060001,000BFYC1420 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

U

Subtotal... 1,85440 1,85440

0,039861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,55131

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,55131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,85M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre
25x4,2 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref.
tnirr25 de la sèrie niron d'italsansoldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment

EFC15A22EG2H Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55940/R 25,990000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,33920/R 22,320000,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,89860 2,89860
Materials:

0,346500,330001,050B0A75Y00 =xAbraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interiorU

2,182802,140001,020BFC15A00EG2H =xTub de polipropilè copolímer random de diàmetre 25 mm i
4,2 mm de gruix. pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8
bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en barra de 4 m, 100 m , ref.
tnirr25 de la sèrie niron d'italsan

M

0,327001,090000,300BFWC1520 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, per a soldar

U

0,100000,100001,000BFYC1520 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

U

Subtotal... 2,95630 2,95630



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 5,85490

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,85490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,28m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

EFQ33C6K Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94925/R 25,990000,075A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,67400/R 22,320000,075A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,62325 3,62325
Materials:

3,488403,420001,020BFQ33C6A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,110000,220000,500BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

u

Subtotal... 3,59840 3,59840

0,054351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,27600

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,27600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,32m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

EFQ33C7K Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94925/R 25,990000,075A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,67400/R 22,320000,075A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,62325 3,62325
Materials:

3,529203,460001,020BFQ33C7A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,110000,220000,500BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3,63920 3,63920

0,054351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,31680

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,31680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,13M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

EFQ33C9K Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07920/R 25,990000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,78560/R 22,320000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,86480 3,86480
Materials:

4,100404,020001,020BFQ33C9A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

M

0,110000,220000,500BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

u

Subtotal... 4,21040 4,21040

0,057971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,13317

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,13317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.314,32U Modificació subquadre de planta SUBMINSITRE NORMAL
existent amb la incorporació de les proteccions indicades en
esquema.
Part proporcional d'envolvent i material auxiliar 

EG1QZ007 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

99,20000/R 24,800004,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH

85,12000/R 21,280004,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 184,32000 184,32000
Materials:

2.130,000002.130,000001,000BG1QGBT =xAparellatge i armari per a quadre GENERALU

Subtotal... 2.130,00000 2.130,00000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 2.314,32000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.314,32000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,32m Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1
compartiment , muntada sobre paraments

EG2A5F91 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81840/R 24,800000,033A012H000 =xOficial 1a electricistaH

0,70224/R 21,280000,033A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,52064 1,52064
Materials:

0,520000,520001,000BG2A5F91 =xMinicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1
compartiment

m

0,260000,260001,000BGW2DE00 =xPart proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica,
d'amplària fins a 16 mm

u

Subtotal... 0,78000 0,78000

0,022811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,32345

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,32345COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €417,46u Columna d'alumini per a mecanismes ref. ALK5400/8 de la
serie Columnes K45 (veure accessoris a Teleblock K45) de
SIMON , amb quatre cares útils, col·locada

EG2JCA04JGMU Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,84000/R 24,800000,800A012H000 =xOficial 1a electricistaH

17,02400/R 21,280000,800A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 36,86400 36,86400
Materials:

380,04000380,040001,000BG2JCA04JGMU =xColumna K45 125x130 mm altura 3 m 4 cares, acabat
alumini, ref. ALK5400/8 de la serie Columnes K45 (veure
accessoris a Teleblock K45) de SIMON

u

Subtotal... 380,04000 380,04000

0,552961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 417,45696

0,00%DESPESES INDIRECTES

417,45696COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,96U Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la
linia principal, realitzada amb conductor de coure de
denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc
rígid, fins a connexió a aparell

EG351000 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24000/R 24,800000,050A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,06400/R 21,280000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 2,30400 2,30400
Materials:

0,910000,910001,000BG151512 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment

U

6,750001,350005,000BG22H910 =xTub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

M

12,000000,6000020,000BG32B130 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 19,66000 19,66000

COST DIRECTE 21,96400

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,96400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,96U Punt de connexió de llum d'emergència des de caixa de
derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de
coure de denominació 07hz1-k de 1,5mm2 de secció i sota
tub de pvc rigid, fins a connexió a aparell

EG351U10 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24000/R 24,800000,050A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,06400/R 21,280000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 2,30400 2,30400
Materials:

0,910000,910001,000BG151512 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment

U

6,750001,350005,000BG22H910 =xTub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

M

12,000000,6000020,000BG32B130 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 19,66000 19,66000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 21,96400

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,96400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,65U Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de
caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb
conductor de coure de denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de
secció i sota tub de pvc rigid

EG351U20 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12400/R 24,800000,005A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,06400/R 21,280000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,18800 1,18800
Materials:

0,910000,910001,000BG151512 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment

U

4,050001,350003,000BG22H910 =xTub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

M

13,500000,9000015,000BG32B140 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 18,46000 18,46000

COST DIRECTE 19,64800

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,64800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,26U Punt de connexió d'aparell (eixugamans/climat/ventil) des de
caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb
conductor de coure de denominació 07hz1-k de 4mm2 de
secció i sota tub de pvc rigid

EG351U30 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24000/R 24,800000,050A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,06400/R 21,280000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 2,30400 2,30400
Materials:

0,910000,910001,000BG151512 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment

U
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,050001,350003,000BG22H910 =xTub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

M

18,000000,9000020,000BG32B140 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 22,96000 22,96000

COST DIRECTE 25,26400

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,26400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà,
encastada

EG611031 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49600/R 24,800000,020A012H000 =xOficial 1a electricistaH

0,42560/R 21,280000,020A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 0,92160 0,92160
Materials:

0,700000,700001,000BG611030 =xCaixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjàu

Subtotal... 0,70000 0,70000

0,013821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,63542

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,63542COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,08u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu superior, encastatm SERE JUNGLS

EG6211D4 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,72000/R 24,800000,150A012H000 =xOficial 1a electricistaH

2,83024/R 21,280000,133A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 6,55024 6,55024
Materials:

10,4300010,430001,000BG6211D4 =xInterruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu superior, per a encastar

u

Subtotal... 10,43000 10,43000

0,098251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,07849

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

17,07849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,52u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada VERMELL (2P+T), 16 A 250 V, JUNG
sèrie LS990 per a encastar

EG62Z902 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,72000/R 24,800000,150A012H000 =xOficial 1a electricistaH

2,83024/R 21,280000,133A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 6,55024 6,55024
Materials:

6,870006,870001,000BG62Z902 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada VERMELL (2P+T), 16 A 250 V, JUNG
sèrie LS990 per a encastar

u

Subtotal... 6,87000 6,87000

0,098251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,51849

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,51849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,85u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per
a encastar

EG63Z901 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,72000/R 24,800000,150A012H000 =xOficial 1a electricistaH

2,83024/R 21,280000,133A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 6,55024 6,55024
Materials:

6,200006,200001,000BG63Z901 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per
a encastar

u

Subtotal... 6,20000 6,20000

0,098251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,84849

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,84849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,88u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla, preu econòmic, encastat

EG641171 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,72000/R 24,800000,150A012H000 =xOficial 1a electricistaH

2,83024/R 21,280000,133A013H000 =xAjudant electricistaH
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 6,55024 6,55024
Materials:

2,230002,230001,000BG641171 =xPolsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla, preu econòmic, per a encastar

u

Subtotal... 2,23000 2,23000

0,098251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,87849

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,87849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,55u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior,
col·locat

EG671114 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74400/R 24,800000,030A012H000 =xOficial 1a electricistaH

0,34048/R 21,280000,016A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,08448 1,08448
Materials:

3,450003,450001,000BG671114 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superioru

Subtotal... 3,45000 3,45000

0,016271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,55075

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,55075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,62u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu econòmic, encastat

EG731181 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21600/R 24,800000,170A012H000 =xOficial 1a electricistaH

2,83024/R 21,280000,133A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 7,04624 7,04624
Materials:

46,4700046,470001,000BG731181 =xInterruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu econòmic, per a encastar

u

Subtotal... 46,47000 46,47000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,105691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,62193

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,62193COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,61U NUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387
lm, 0,26Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de
funcionamiento no regulable ,75 x 75 x 43 mm. Downlight
orientable para iluminación de acento. Color blanco..
Formado por un cerco exterior de aluminio de inyección
termoesmaltado en blanco. La función de rotación de 0° a
20° maximiza el alcance de la iluminación. Montaje
empotrado de fácil instalación gracias a dos flejes. Cristal
protector transparente para proteger el CoB y de fácil
limpieza. El suministro de la luminaria incorpora de serie el
equipo de encendido electrónico. Diseño antideslumbrante
con gran apantallamiento de la luz para conseguir un alto
confort visual. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60
Hz. Reflector de aluminio facetado en haz de luz
wideFlood.LED830 con alta selección de binning (3 elipses
de variación) que garantiza el flujo luminoso emitido y la
temperatura de color declarada.

EHA1Z201 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,48000/R 24,800000,100A012H000 =xOficial 1a electricistaH

2,12800/R 21,280000,100A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 4,60800 4,60800
Materials:

31,0000031,000001,000BHA1Z201 =xNUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387
lm, 0,26Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de
funcionamiento no regulable ,75 x 75 x 43 mm. Downlight
orientable para iluminación de acento. Color blanco..
Formado por un cerco exterior de aluminio de inyección
termoesmaltado en blanco. La función de rotación de 0° a
20° maximiza el alcance de la iluminación. Montaje
empotrado de fácil instalación gracias a dos flejes. Cristal
protector transparente para proteger el CoB y de fácil
limpieza. El suministro de la luminaria incorpora de serie el
equipo de encendido electrónico. Diseño antideslumbrante
con gran apantallamiento de la luz para conseguir un alto
confort visual. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60
Hz. Reflector de aluminio facetado en haz de luz
wideFlood.LED830 con alta selección de binning (3 elipses
de variación) que garantiza el flujo luminoso emitido y la
temperatura de color declarada.

U

Subtotal... 31,00000 31,00000

COST DIRECTE 35,60800

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,60800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €94,30U OD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830
18W, 3000K, CRI>80, 1080 lm, 1Kg, 220-240 V / 50-60 Hz.,
equipo de funcionamiento no regulable ,174 x 115 mm.
Downlight de empotrar con reflector de aluminio vaporizado
de alto brillo. Color blanco. Formado por un aro
embellecedor de inyección de aluminio termoesmaltado en
color blanco. Montaje empotrado mediante flejes de sujeción
incluidos en el suministro. Espesor mínimo de techo: 5-7
mm. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.Nueva
tecnología de reflectores PHI de alto rendimiento para una
óptima distribución óptica Flood. Difusor interior con
tecnología BRIGHT LIGHT. Alto confort visual.Elevado
rendimiento y limitación del deslumbramiento L<1.000 cd/m2
a 65° respecto a la vertical para un UGR 19LED830 con alta
selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el
flujo luminoso emitid

EHA1Z207 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24000/R 24,800000,050A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,06400/R 21,280000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 2,30400 2,30400
Materials:

92,0000092,000001,000BHA1Z107 =xOD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830
18W, 3000K, CRI>80, 1080 lm, 1Kg, 220-240 V / 50-60 Hz.,
equipo de funcionamiento no regulable ,174 x 115 mm.
Downlight de empotrar con reflector de aluminio vaporizado
de alto brillo. Color blanco. Formado por un aro
embellecedor de inyección de aluminio termoesmaltado en
color blanco. Montaje empotrado mediante flejes de sujeción
incluidos en el suministro. Espesor mínimo de techo: 5-7
mm. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.Nueva
tecnología de reflectores PHI de alto rendimiento para una
óptima distribución óptica Flood. Difusor interior con
tecnología BRIGHT LIGHT. Alto confort visual.Elevado
rendimiento y limitación del deslumbramiento L<1.000 cd/m2
a 65° respecto a la vertical para un UGR 19LED830 con alta
selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el
flujo luminoso emitid

U

Subtotal... 92,00000 92,00000

COST DIRECTE 94,30400

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,30400COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,61U MCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, ,
equipo de funcionamiento no regulable ,295 x 129 x 83 mm.
Luminaria para alumbrado de emergenciaLuminarias de
emergencia para instalación empotrada de forma enrasada
mediante kit de empotramiento (ver accesorios) o en
superficie (pre-placa de instalación incluida en suministro).
Autonomía 1 hora/2 horas. Funcionamiento Permanente
(P)/No Permanente (NP). Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz.
Batería Ni-Cd. IP22/IP65 IK04. Cuerpo en policarbonato.
Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22. Apta para montaje
en superficies inflamables Flujo luminoso de 100 a 400
lúmenes. Fuente de luz LED. Incluye difusor opalino, bajo
pedido: transparente, Opal y Opalino alto rendimiento.
Luminaria de empotrar o superficie para alumbrado de
emergencia antipánico. Posibilidad de añadir pictograma
como accesorio par
KIT empotramiento

EHA1Z209 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,48000/R 24,800000,100A012H000 =xOficial 1a electricistaH

2,12800/R 21,280000,100A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 4,60800 4,60800
Materials:

53,0000053,000001,000BHA1Z109 =xMCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, ,
equipo de funcionamiento no regulable ,295 x 129 x 83 mm.
Luminaria para alumbrado de emergenciaLuminarias de
emergencia para instalación empotrada de forma enrasada
mediante kit de empotramiento (ver accesorios) o en
superficie (pre-placa de instalación incluida en suministro).
Autonomía 1 hora/2 horas. Funcionamiento Permanente
(P)/No Permanente (NP). Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz.
Batería Ni-Cd. IP22/IP65 IK04. Cuerpo en policarbonato.
Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22. Apta para montaje
en superficies inflamables Flujo luminoso de 100 a 400
lúmenes. Fuente de luz LED. Incluye difusor opalino, bajo
pedido: transparente, Opal y Opalino alto rendimiento.
Luminaria de empotrar o superficie para alumbrado de
emergencia antipánico. Posibilidad de añadir pictograma
como accesorio para

U

Subtotal... 53,00000 53,00000

COST DIRECTE 57,60800

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,60800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,22U Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació de
punt de treball (4 endolls i 3 rj45 pp de elements de connexió
En funcionament

EHA1Z777 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,96000/R 24,800000,200A012H000 =xOficial 1a electricistaH

4,25600/R 21,280000,200A013H000 =xAjudant electricistaH



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 9,21600 9,21600

COST DIRECTE 9,21600

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,21600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,22U Desmuntatge, enmagatzematge i posterior recolocació de
llumenera existent 60x60, amb pp de elements de connexió
En funcionamemnt

EHA1Z888 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,96000/R 24,800000,200A012H000 =xOficial 1a electricistaH

4,25600/R 21,280000,200A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 9,21600 9,21600

COST DIRECTE 9,21600

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,21600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,70U Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

EJ2Z4139 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,28775/R 17,170000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 9,08475 9,08475
Materials:

19,4800019,480001,000BJ2Z4139 =xAixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´

U

Subtotal... 19,48000 19,48000

0,136271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,70102

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,70102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,84u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

EJA24310 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,58900/R 25,990001,100A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,72175/R 17,170000,275A013J000 =xAjudant lampistah



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 33,31075 33,31075
Materials:

140,70000140,700001,000BJA24310 =xEscalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència,
vertical

u

Subtotal... 140,70000 140,70000

0,832772,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,84352

0,00%DESPESES INDIRECTES

174,84352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,74u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment
ref:NOTIFIER

EM112120 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,23760/R 25,990000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,35680/R 22,320000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,59440 11,59440
Materials:

43,6300043,630001,000BM112120 =xSensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície

u

0,340000,340001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 43,97000 43,97000

0,173921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,73832

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,73832COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,11u Desmuntatge i recol.locació detector de fums existent.
Connectat a instal.lació existent
ref:NOTIFIER

EM11Z555 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,23760/R 25,990000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,35680/R 22,320000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,59440 11,59440
Materials:

0,340000,340001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 0,34000 0,34000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,173921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,10832

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,10832COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,82u Desmuntage, custodia i posterior muntatge d'element del
sistema de control d'accesos i antiintrusió o seguretat, per
ubicar-lo d'acord amb la nova distribució d'arquitectura.
Inclou pp de material de muntatge i proves de funcionament
un cop reienstal.lat, amb reconfiguració de la central si fos
necessari tant en el moment del desmuntatge com fel
muntatge. 

EM12Z901 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

51,98000/R 25,990002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

44,64000/R 22,320002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 96,62000 96,62000
Materials:

12,200000,6100020,000BMY12000 =xPart proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

u

Subtotal... 12,20000 12,20000

COST DIRECTE 108,82000

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €542,39u BIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de
1360x555x200 mm, conjunto vertical, con caja para
empotrar con la devanadera fija, premarco con puerta ciega
pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada

EM23Z901 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,97500/R 25,990002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

55,80000/R 22,320002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 120,77500 120,77500
Materials:

421,00000421,000001,000BM23Z101 =xBIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de
1360x555x200 mm, conjunto vertical, con caja para
empotrar con la devanadera fija, premarco con puerta ciega
pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada

U

0,610000,610001,000BMY23000 =xPart proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

u

Subtotal... 421,61000 421,61000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 542,38500

0,00%DESPESES INDIRECTES

542,38500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,16u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

EM31261K Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39600/R 25,990000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,92800/R 22,320000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,32400 19,32400
Materials:

39,3400039,340001,000BM312611 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

27,2000027,200001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu

0,300000,300001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 66,84000 66,84000

COST DIRECTE 86,16400

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,16400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €168,40u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

EM31351K Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39600/R 25,990000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,92800/R 22,320000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,32400 19,32400
Materials:

121,58000121,580001,000BM313511 =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u

27,2000027,200001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu

0,300000,300001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 149,08000 149,08000

COST DIRECTE 168,40400

0,00%DESPESES INDIRECTES

168,40400COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,35u Contacte magnètic, encastatEMD21001 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,46400/R 22,320000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,66200 9,66200
Materials:

5,540005,540001,000BMD21001 =xContacte magnètic, per a encastaru

Subtotal... 5,54000 5,54000

0,144931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,34693

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,34693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €504,03u Lector de targetes de memòria protegida sense contacte,
tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a
interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció
IP65, col·locat. Compatible amb sistema actual DORLET

EMP2U001 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,46400/R 22,320000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,66200 9,66200
Materials:

494,22000494,220001,000BMP2U001 =xLector de targetes de memòria protegida sense contacte,
tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a
interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció
IP65

u

Subtotal... 494,22000 494,22000

0,144931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 504,02693

0,00%DESPESES INDIRECTES

504,02693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €406,53u Interface entre el lector de targetes i el controlador central
d'accés, per a 2 lectors de targetes, instal·lat
Compatible amb sistema actual DORLET

EMP4U001 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,69600/R 22,320000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,49300 14,49300
Materials:



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
391,82000391,820001,000BMP4U001 =xInterfície entre el lector de targetes i el controlador central

d'accés, per a 2 lectors de targetes
u

Subtotal... 391,82000 391,82000

0,217401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 406,53040

0,00%DESPESES INDIRECTES

406,53040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,09u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

EMSB5BP1 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89850/R 25,990000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 3,89850 3,89850
Materials:

1,488001,860000,800B09VAA00 =xCinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a
la humitat, productes químics i temperatures extremes

m

4,650004,650001,000BMSB5BP0 =xRètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4

u

Subtotal... 6,13800 6,13800

0,058481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,09498

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,09498COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,92u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

EMSBCDP2 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,79700 7,79700
Materials:

0,360000,090004,000B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb visu

4,650004,650001,000BMSBCDP0 =xRètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

u

Subtotal... 5,01000 5,01000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,116961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,92396

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,92396COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,63U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 10 bar de pn, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

EN316327 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,46400/R 22,320000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,66200 9,66200
Materials:

18,8200018,820001,000BN316320 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
10 bar de pn, de bronze, preu alt

U

Subtotal... 18,82000 18,82000

0,144931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,62693

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,62693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,74ML Connexió aparell. incloent maniguets i vàlvules d'escaireENFBZ901 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,46400/R 22,320000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,66200 9,66200
Materials:

4,600002,300002,000BJ2ZN42K =xMANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB
ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU ALT, AMB DUES
UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

U

18,480009,240002,000BN3143P0 =xVÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', 10 BAR DE PN, AMB COS DE
PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE
TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C

U

Subtotal... 23,08000 23,08000

COST DIRECTE 32,74200

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,74200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,11m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect

EP434640 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25990/R 25,990000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,22320/R 22,320000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,48310 0,48310
Materials:

0,619500,590001,050BP434640 =xCable per a transmissió de dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect

m

Subtotal... 0,61950 0,61950

0,007251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,10985

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,10985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,69u Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i
dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC
11801:2002, Classe E. Cal lliurar els documents
d'homologació i calibrat de l'equipament, i les certificacions,
en format electrònic, a la direcció facultativa.

EP43U900 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98400/R 24,800000,080A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,70240/R 21,280000,080A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 3,68640 3,68640

COST DIRECTE 3,68640

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,68640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,79u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

EP731J82 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67820/R 25,990000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,67820 4,67820
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REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

7,900007,900001,000BP73J180 =xConnector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

u

2,140002,140001,000BP7ZSR20 =xSuport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a
l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular de 2 mòduls
estrets

u

Subtotal... 10,04000 10,04000

0,070171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,78837

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,78837COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €216,67u Commutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no
gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V, col.locat i connectat

EP7E1E10 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99500/R 25,990000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

11,16000/R 22,320000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 24,15500 24,15500
Materials:

192,15000192,150001,000BP7E1E10 =xCommutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no
gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V

u

Subtotal... 192,15000 192,15000

0,362331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 216,66732

0,00%DESPESES INDIRECTES

216,66732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €325,01m Suministrament i col.locació de taulell de silestone, de 20
mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al
parament. 

EQ5AU010 Rend.: 0,762P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,33990/R 25,990001,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 44,33990 44,33990
Materials:

280,00000140,000002,000BQ5A0001 =xTaulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb
fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix, amb cantells
bisellats

m2

Subtotal... 280,00000 280,00000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,665101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 325,00500

0,00%DESPESES INDIRECTES

325,00500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €484,16m Suministrament i col.locació de mobiliari de cuina office en
forma de L de 60x80x292 i 60x80x173 per cuina amb
melamina blanca, amb portes, amb mòduls de dos
prestatgeries interiors i mòduls de de calaixos de 60x60x80,
amb sòcol i ferratges, tirador d'alumini, recolzat al terra i
collat a la paret.

EQ710001 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,26800/R 18,170000,400A012A000 =xOficial 1a fusterh

2,25160/R 17,320000,130A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 9,51960 9,51960
Materials:

455,50500303,670001,500BQ7116B1 =xMòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm
i 700 mm d'alçària, amb porta de fusta massissa de roure,
preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

u

18,9903631,030000,612BQ7121A1 =xSòcol de fusta massissa de roure de 10 cm d'alçària, per
fixar amb clips

m

Subtotal... 474,49536 474,49536

0,142791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 484,15775

0,00%DESPESES INDIRECTES

484,15775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,34u 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

EQ8AU010 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39600/R 25,990000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,92800/R 22,320000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,32400 19,32400
Materials:

143,73000143,730001,000BQ8AU010 =xEixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W,
cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

u

Subtotal... 143,73000 143,73000

0,289861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 163,34386

0,00%DESPESES INDIRECTES



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

163,34386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,37u Suministre i col.loació de penjador de roba d'acer inoxidable
col·locat verticalment amb fixacions mecàniques

EQZ1U001 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25700/R 25,140000,050A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 1,25700 1,25700
Materials:

10,0900010,090001,000BQZ1U001 =xPenjador de roba d'acer inoxidableu

Subtotal... 10,09000 10,09000

0,018861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,36586

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,36586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €550,00u Partida unitària relativa a la seguretat i salut a l'obraHX000001 Rend.: 1,000P- 73

 €200,00u Partida unitària relativa a la neteja final de l'obra: retirada de
tots els materials sobrants i neteja a fons de tota la planta
per la seva entrega a la propietat.

HX000002 Rend.: 1,000P- 74

 €500,00u Partida unitària relativa a totes les ajudes nececessàries
durant les obres del ram de paleta a totes les instal.lacions a
executar, incloent l'obertura i tapat de rases, regates,
desmuntatges o reposició d'elements i resta de petits treballs
per tal de dur a terme les instal.lacions.

HX000019 Rend.: 1,000P- 75

 €7,46m2 Enderroc de paredó de ceràmica de fins a 10 cm de gruix o
envans formats per plaques de guix laminat, inclosos
enrajolats o revestiments de fusta, portes i bastiments, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2163511 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,35350/R 21,010000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,35350 7,35350

0,110301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,46380

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,46380COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,60m2 Retirada i reserva a on indiqui la D.F. per a la seva posterior
reutilització de divisions interiors lleugeres, que inclouen
plafons fenòlics o similars, portes, perfileria metàl.lica i parts
envidriades.

K2180001 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,45450/R 21,010000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,45450 9,45450

0,141821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,59632

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,59632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,46m2 Enderroc de divisions interiors lleugeres, que poden incloure
plafons fenòlics o similars, portes, perfileria metàl.lica i parts
envidriades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

K2180003 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,35350/R 21,010000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,35350 7,35350

0,110301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,46380

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,46380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,00u Retirada de tots els elements de mobiliari existent (taules,
cadires, arxivadors, mobiliari fixe ...) així com cortines, i altres
elements per tal de deixar els espais completament buits,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor o a dependencies de mercarbarna (segons
indiqui la DF)

K2180004 Rend.: 1,000P- 79

 €9,81m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2183501 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,66460/R 21,010000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,66460 9,66460

0,144971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,80957

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,80957COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,86m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K218A610 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,65650/R 21,010000,650A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,65650 13,65650

0,204851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,86135

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,86135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,53m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2194721 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,40400/R 21,010000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,40400 8,40400

0,126061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,53006

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,53006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,27u Arrencada de full i bastiment de porta interior de pas o porta
d'armari, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

K21A3011 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20200/R 21,010000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,20200 4,20200

0,063031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,26503

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,26503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,07u Arrencada d'inodor o urinari, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

K21JB111 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,69550/R 25,990000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,15150/R 21,010000,150A0140000 =xManobreh



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 14,84700 14,84700

0,222711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,06971

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,06971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,64u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21JD111 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,29450/R 25,990000,550A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,10100/R 21,010000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,39550 16,39550

0,245931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,64143

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,64143COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,91m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió o contenidor,
amb un recorregut de fins a 5 km.

K2R64233 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,79860/R 79,860000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

2,11260/R 35,210000,060C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 2,91120 2,91120

COST DIRECTE 2,91120

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,91120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,33m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

K2RA7580 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,3310084,300000,170B2RA7580 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 14,33100 14,33100

COST DIRECTE 14,33100

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,33100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,10m2 Frontal d'HPL de 12 mm de gruix casa ARPA Industriale o
equivalent, color a escollir per la DF, per a cabines
sanitàries, incloses portes. Peus i subjeccions d'acer
inoxidable. Inclou ferratges, pestells i tiradors i tots els
elements necessaris per a la seva correcta instal.lació.

K6000002 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,91580/R 25,990000,420A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,24080/R 22,320000,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,15660 15,15660
Materials:

119,72000119,720001,000B66AA00A =xPlaca fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color
a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul
frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

m2

Subtotal... 119,72000 119,72000

0,227351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 135,10395

0,00%DESPESES INDIRECTES

135,10395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,12m2 Divisòria d'HPL de 12 mm de gruix casa ARPA Industriale o
equivalent, color a escollir per la DF, per a cabines
sanitàries, o separador entre urinaris, peus i subjeccions
d'acer inoxidable. Inclou ferratges i tots els elements
necessaris per a la seva correcta instal.lació.

K6000007 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,91580/R 25,990000,420A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,24080/R 22,320000,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,15660 15,15660
Materials:

91,7400091,740001,000B66AB00A =xPlaca fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color
a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria
entre cabines sanitàries

m2

Subtotal... 91,74000 91,74000

0,227351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,12395

0,00%DESPESES INDIRECTES



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

107,12395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €750,00u Formació de badalot de 1m d'alada per a sortida
d'instal.lacions. Consistent en enderrocar el forjat del pati
d'instal.lacions del lavabo, amb mitjans manuals i càrrega de
runa sobre camió o contenidor i formació de badalot amb
paret de tancament recolzada de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossat i pintat, col.locació de minvells, formació de
coberta amb perfils tipus T100, supermaons, capa de
compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada,
làmina impermeabilitzant autoprotegida de betum
plastomèric i acabat amb rasilla i rasilla amb goteró al
perímetre, amb registre lateral fet amb reixa d'alumini per a
ventil.lació i accés a les instal.lacions, i forats laterals per a
donar sortida als tubs de ventil.lació. Tot inclòs per tal que
quedi completament acabat.

K6120001 Rend.: 1,000P- 90

 €33,92m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10
amb ciment CEM II

K612TRAK Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,99464/R 25,140000,676A0122000 =xOficial 1a paletah

7,01734/R 21,010000,334A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,01198 24,01198
Materials:

5,457000,1700032,100B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

u

3,85071175,032270,022D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 9,30771 9,30771

0,600302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,91999

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,91999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,39m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de
500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

K614D71E Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,03920/R 25,140000,280A0122000 =xOficial 1a paletah

3,36160/R 21,010000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,40080 10,40080
Materials:



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,102570,3100010,0083B0F85270 =xSupermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I, LD,

segons la norma UNE-EN 771-1
u

0,6309398,583200,0064D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

m3

Subtotal... 3,73350 3,73350

0,260022,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,39432

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,39432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,79m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2
plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111
m2.K/W. Construït de forjat a forjat i sobre bandes
elàstiques. El conjunt ha de complir una resistèntia al foc
EI90.

K652HB4DKXR1 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,80460/R 25,140000,390A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,12480/R 22,320000,140A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,92940 12,92940
Materials:

6,696009,300000,720B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,254402,120000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

0,900000,150006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

28,592806,940004,120B0CC3410 =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

m2

4,483501,220003,675B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

1,187031,190000,9975B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,235000,500000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m

4,109703,990001,030B7C9R5L0KXR1 =xPanell semirrígid de llana de roca, gruix 50 mm, llarg 1,35 m,
amplària 0,40 m, conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(mK) a
10ºC, ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER

m2

0,928001,160000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 47,66643 47,66643

0,193941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,78977

0,00%DESPESES INDIRECTES



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

60,78977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,91u Collaríde protecció contra el foc de material intumescent
termoexpansiu, , per a segellar buits de pas d'instal·lacions
entre sectors

K7D6Z007 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,74450/R 17,850000,770A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,28925/R 17,190000,075A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 15,03375 15,03375
Materials:

15,6500015,650001,000B7DZC121 =xCollaríde protecció contra el foc de material intumescent
termoexpansiu, , per a segellar buits de pas d'instal·lacions
entre sectors

u

Subtotal... 15,65000 15,65000

0,225511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,90926

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,90926COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,11m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de
designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1,
deixat de regle

K81131A1 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,72084/R 25,140000,506A0122000 =xOficial 1a paletah

5,54664/R 21,010000,264A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,26748 18,26748
Maquinària:

0,40480/R 1,600000,253C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,40480 0,40480
Materials:

0,012991,830000,0071B0111000 =xAiguam3

0,9720142,820000,0227B811B170 =xMorter de calç ús corrent (GP), de designació CSIII-W0-T1,
segons norma UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 0,98500 0,98500

0,456692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,11397

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,11397COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,93m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

K8122113 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36042/R 25,140000,253A0129000 =xOficial 1a guixaireh

2,66827/R 21,010000,127A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 9,02869 9,02869
Materials:

0,087780,110000,798B0522300 =xGuix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

2,59248110,318100,0235D07J1100 =xPasta de guix B1m3

Subtotal... 2,68026 2,68026

0,225722,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,93467

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,93467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,55m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m
amb rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30, grup BIa
(UNE-EN 14411), Clase 1, preu superior, de 6 a 15
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

K82C1N2J Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,05040/R 25,140000,360A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,04240/R 21,010000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,09280 14,09280
Materials:

0,578100,820000,705B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

kg

4,314460,880004,9028B0711024 =xAdhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

kg

15,2130013,830001,100B0FH7183 =xRajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular
o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa
(UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 20,10556 20,10556

0,352322,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,55068

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,55068COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,47m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63
mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals
de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15
mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques
de llana de roca ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris
d'ISOVER
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

K83E54GDKXR1 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,37722/R 25,140000,373A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,34360/R 22,320000,105A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 11,72082 11,72082
Materials:

2,790009,300000,300B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,254402,120000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

0,900000,150006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

4,820404,680001,030B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

m2

0,279301,330000,210B44ZB052 =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

2,842601,220002,330B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

1,130501,190000,950B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,235000,500000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m

4,109703,990001,030B7C9R5L0KXR1 =xPanell semirrígid de llana de roca, gruix 50 mm, llarg 1,35 m,
amplària 0,40 m, conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(mK) a
10ºC, ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER

m2

0,928001,160000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 18,56990 18,56990

0,175811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,46653

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,46653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,00u Partida corresponent a la recol.locació de les plaques de cel
ras existent que s'havien reservat en la fase d'enderrocs Tot
inclòs perquè quedi completament acabat.
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

K83K0005 Rend.: 1,000P- 99



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,46m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard
(A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

K8445220 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,05600/R 25,140000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

8,92800/R 22,320000,400A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 18,98400 18,98400
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

4,820404,680001,030B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

m2

0,548101,160000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,132300,070001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

5,020005,020001,000B84Z5610 =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

m2

Subtotal... 12,19480 12,19480

0,284761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,46356

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,46356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,89m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb igual a
l'existent, sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma
de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

K8448145 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,46400/R 22,320000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,66200 9,66200
Materials:

24,4419023,730001,030B8448240 =xPlaca de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de gruix,
acabat llis , de 600x600 mm i vora rebaixat ( A) segons la
norma UNE-EN 13964 , per a que quedi l'entremat semiocult
, i reacció al foc A2-s1, d0

m2



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,645304,510001,030B84ZD510 =xEstructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques

de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils
secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

m2

Subtotal... 29,08720 29,08720

0,144931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,89413

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,89413COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,22m2 Cel ras registrable de lames d'acer postlacat amb superfície
llisa de color estàndard, amb cantell bisellat, de 200 mm
d'ample, classe d'absorció acústica sense classificar segons
UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat
amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils
principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a
màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió
col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

K84B5451 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,47520/R 25,990000,480A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,71360/R 22,320000,480A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,18880 23,18880
Materials:

29,6125028,750001,030B84B5451 =xPlaca d'acer postlacat llisa, de color estàndard, amb cantell
bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de
pressió, de 600x300 mm, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb
reacció al foc A2-s2, d0

m2

10,073409,780001,030B84ZM450 =xEstructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques
metàl·liques de 600x300 mm, formada per perfils principals
en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i
contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample
de la placa cada 0,6 m, inclòs part proporcional de perfils de
remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

m2

Subtotal... 39,68590 39,68590

0,347831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,22253

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,22253COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,94m2 Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb
superfície microperforada de color estàndard, amb cantell
bisellat, de 500x500 mm, amb atenuant acústic de fibra
mineral, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A2-s1, d0, col·locat amb
estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils
principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a
màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió
col·locats a l'ample de la placa cada 0,5 m, per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

K84B7439 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,47520/R 25,990000,480A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,71360/R 22,320000,480A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,18880 23,18880
Materials:

39,1194037,980001,030B84B7439 =xPlaca d'acer postlacat microperforada, de color estàndard,
amb cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus
pinça de pressió, de 500x500 mm, amb atenuant acústic de
fibra mineral, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat
de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al
foc A2-s1, d0

m2

11,2888010,960001,030B84ZM220 =xEstructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques
metàl·liques de 500x500 mm, formada per perfils principals
en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i
contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample
de la placa cada 0,5 m, inclòs part proporcional de perfils de
remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

m2

Subtotal... 50,40820 50,40820

0,347831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,94483

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,94483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,87m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

K8989240 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,96350/R 17,850000,110A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,18909/R 17,190000,011A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,15259 2,15259
Materials:

1,689323,380000,4998B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

Subtotal... 1,68932 1,68932
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,032291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,87420

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,87420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,98m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

K898J2A0 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78500/R 17,850000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,17190/R 17,190000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 1,95690 1,95690
Materials:

1,344563,380000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

0,650254,250000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,99481 1,99481

0,029351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,98106

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,98106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,52m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

K898K2A0 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23125/R 17,850000,125A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,25785/R 17,190000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,48910 2,48910
Materials:

1,344563,380000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

0,650254,250000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,99481 1,99481

0,037341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,52125

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,52125COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,51m2 Pintat de portes cegues, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc : C-s2,d0 

K89A2BA0 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,96150/R 17,850000,390A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,68760/R 17,190000,040A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 7,64910 7,64910
Materials:

4,0922411,800000,3468B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

0,650254,250000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 4,74249 4,74249

0,114741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,50633

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,50633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,64m2 Paviment de rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30,
preu alt, col·locat a junt seguit tal i com apareix als plànols
de acabats. Classe 2, antilliscant. Col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs recrescut de
morter de 2 cm de promig per assolir el nivell de paviment de
la planta
 

K9DC0001 Rend.: 1,467P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,42536/R 25,140000,550A0122000 =xOficial 1a paletah

4,01009/R 21,010000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,43545 13,43545
Materials:

40,0000040,000001,000B9DC0001 =xRajola de gres porcellànic premsat per a paviments flotants
de 35x35 cm i 9 mm de gruix, formada per dues peces
adherides amb resines, preu alt

m2

Subtotal... 40,00000 40,00000

0,201531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,63698

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,63698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,23m2 Suminstre i aplicació d'imprimació i pasta allisadora, de 2/3
mm de gruix sobre paviment existent. Model Mapei model
Ultraplan o equivalent

K9M20001 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,51400/R 25,140000,100A0121000 =xOficial 1ah

2,10100/R 21,010000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,61500 4,61500
Materials:

0,090000,060001,500B0731330 =xPasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C12 de
resistència a compressió i classe F3 de resistència a flexió,
segons UNE-EN 13813, subministrada a granel

kg

0,454004,540000,100B0907000 =xAdhesiu de resines epoxikg

Subtotal... 0,54400 0,54400

0,069231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,22823

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,22823COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,90m2 Paviment de Linoleum de la marca Armstrong – Dlw model
Colorette PUR 137-080, de 2,5 mm. de gruix. Subministrat
en rotllos de 200 cm de ample. Encolat amb cola de
dispersió aquosa i juntes termo-soldades sobre imprimació.
Conforme la normativa europea: Comportament al foc
EN13501 -1  clase:cf-S1. Antilliscant R9.
Exigencia reacció al foc;:  EFL

K9P60001 Rend.: 0,831P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,07581/R 25,140000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,02888/R 22,320000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 13,10469 13,10469
Materials:

0,989103,140000,315B0901000 =xAdhesiu en dispersió aquosakg

16,3485015,570001,050B9P67A26 =xLàmina de linòleum, classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i
de 2mm de gruix

m2

0,132000,200000,660B9PZ1400 =xCordó de PVC de 4 mm de diàmetrem

Subtotal... 17,46960 17,46960

0,327622,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,90191

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,90191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,85m Suministre i col.locació de sòcol de dm de 15mm de gruix i
100mm d'alçada lacat de color a definir per la DF.

K9U00013 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,01680/R 25,140000,120A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,22320/R 22,320000,010A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,24000 3,24000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,360000,090004,000B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb visu

3,200003,200001,000BX000001 =xSòcol de fusta de tauler de DM de 15 mm de gruix, per a
pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,

m

Subtotal... 3,56000 3,56000

0,048601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,84860

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,84860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €554,23u P1 - Subministrament i col.locació de porta tallafocs batent
d'una fulla de 800mm d'amplada de pas i 2050mm d’alçada,
formada per bastiment de fusta de pi i fulla de 52 mm
d'espessor, amb ànima d'aglomerat de baixa densitat i
bastidor de DM d'alta densitat. Cèrcol de secció 90x30mm
amb junta de palusol oculta i tapajunts de 70x10mm.
Conjunt de la sèrie Altemac de Julfer o equivalent, xapat
amb dos taulells d'acabat llis. Maneta sèrie 2028 PLA
d'Arcon 2000 o equivalent. Incorpora ferratges, pany de
cop, pestell, topall i molla de tancament. Tot el conjunt ha de
ser EI 45.

KAQDC001 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,34000/R 18,170002,000A012A000 =xOficial 1a fusterh

34,64000/R 17,320002,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 70,98000 70,98000
Materials:

138,14000138,140001,000BAMWU002 =xConjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreu

35,3300035,330001,000BANA5186 =xBastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

290,99000290,990001,000BASA11C2 =xPorta tallafocs de fusta,EI2-C 30, d'una fulla batent per a un
buit d'obra de 90x205 cm, preu alt

u

17,0200017,020001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
mitjà

u

Subtotal... 481,48000 481,48000

1,774502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 554,23450

0,00%DESPESES INDIRECTES

554,23450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €327,40u P2 - Suministre i col.locació de porta batent d'una fulla de
700 mm d'amplada de pas, formada per bastiment de fusta
de pi per paredó de 7 cm i fulla de DM de 52 mm
d'espessor, amb acabat de fòrmica per les dues cares de
color a escollir per la DF. Placa d'acer inoxidable de
180x180 mm fixada mecànicament. Maneta sèrie 2016T/04
d'Arcon 2000. Incorpora ferratges, topall i tancaportes.

KAQDC002 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

27,25500/R 18,170001,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

17,32000/R 17,320001,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 44,57500 44,57500
Materials:

138,14000138,140001,000BAMWU002 =xConjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreu

35,3300035,330001,000BANA5186 =xBastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

91,2200091,220001,000BAQDCN85 =xFulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35
mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de
80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

u

17,0200017,020001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
mitjà

u

Subtotal... 281,71000 281,71000

1,114382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 327,39938

0,00%DESPESES INDIRECTES

327,39938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €499,97u P3 - Suministre i col.locació de bastiment i porta corredissa
de fulla oculta de 800mm d'aplada de pas, tipus Krona o
equivalent, formada per armadura metàl.lica per paredó de
7cm. Per pintar. Maneta i ferratges incorporats.

KAQDC003 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,25500/R 18,170001,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

17,32000/R 17,320001,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 44,57500 44,57500
Materials:

138,14000138,140001,000BAMWU002 =xConjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreu

207,90000207,900001,000BANC1920 =xCaixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada
d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 200 cm de llum de pas,
per a acabat amb plaques de guix laminat

u

91,2200091,220001,000BAQDCN85 =xFulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35
mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de
80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

u

17,0200017,020001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
mitjà

u

Subtotal... 454,28000 454,28000

1,114382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 499,96938

0,00%DESPESES INDIRECTES

499,96938COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €256,63u P4 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de
fusta de 850 mm d'amplada en total i 2570 mm d'altura per
armari d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per les
dues cares. Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini de
20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com
a tirador. El conjunt ha de garantir EI45.

KAQDC004 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,34000/R 18,170002,000A012A000 =xOficial 1a fusterh

34,64000/R 17,320002,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 70,98000 70,98000
Materials:

6,1380010,230000,600B0K6C74V =xPerfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm
d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment
vertical

m

138,14000138,140001,000BAMWU002 =xConjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreu

21,1980035,330000,600BANA5186 =xBastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

18,4000018,400001,000BAZGC260 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
alt

u

Subtotal... 183,87600 183,87600

1,774502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 256,63050

0,00%DESPESES INDIRECTES

256,63050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €388,75u P5 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de
fusta de 1300 mm d'amplada en total i 2570 mm d'altura per
armari d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per les
dues cares. Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini de
20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com
a tirador. El conjunt ha de garantir EI45.

KAQDC005 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,34000/R 18,170002,000A012A000 =xOficial 1a fusterh

34,64000/R 17,320002,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 70,98000 70,98000
Materials:

35,8050010,230003,500B0K6C74V =xPerfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm
d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment
vertical

m

138,14000138,140001,000BAMWU002 =xConjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreu

123,6550035,330003,500BANA5186 =xBastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

18,4000018,400001,000BAZGC260 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
alt

u

Subtotal... 316,00000 316,00000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,774502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 388,75450

0,00%DESPESES INDIRECTES

388,75450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,94u Recol.locació de la porta tallafocs de l'escala. Inclòs
desplaçament de bastiment, marc, ferratges. etc.

KAQDC006 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,42500/R 18,170002,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

43,30000/R 17,320002,500A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 88,72500 88,72500

2,218132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,94313

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,94313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €298,62u P6 - Suministre i col.locació de bastiment i porta de fusta de
650mm d'amplada, 1500mm d'altura per incorporar BIE
empotrada. Acabada estratificat blanc per les dues cares.
Inclou ferratges i L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura
collat a l'interior de la porta com a tirador. Franja de 650mm
d'ample x 200mm d'altura refosa 5mm per enganxar
senyalètica d'emergència. El conjunt ha de garantir EI45.

KAQDC007 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,42500/R 18,170002,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

43,30000/R 17,320002,500A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 88,72500 88,72500
Materials:

12,2760010,230001,200B0K6C74V =xPerfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm
d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment
vertical

m

138,14000138,140001,000BAMWU002 =xConjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreu

38,8630035,330001,100BANA5186 =xBastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

18,4000018,400001,000BAZGC260 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
alt

u

Subtotal... 207,67900 207,67900

2,218132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 298,62212

0,00%DESPESES INDIRECTES

298,62212COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €247,43u Suministre i col.locació d'aiguera de planxa d'acer inoxidable
amb una pica de 60cm de llargària, acabat brillant i fins a 50
cm d'amplària, preu mitjà, encastada al taulell de la cuina i
aixeta mescladora, muntada superficialment, de llautó
cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets, model Logica de Roca o equivalent.
Inclou elements auxiliars per a ser connectat a la xarxa.
Inclou aixeta monocomandament connectada al sistema
d'aigua.

KJ130001 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99500/R 25,990000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,43400/R 17,170000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 16,42900 16,42900
Materials:

0,3860015,440000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

45,6300045,630001,000BJ28513GKUM8 =xAixetes monocomandament GALA model Noa per a cuina,
inclòs cartutx ecològic i enllaços d'alimentació flexible de
3/8´´., ref. 38936 de la serie noa de GALA

u

184,57000184,570001,000BQU2QJ00 =xPica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 230,58600 230,58600

0,410732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 247,42572

0,00%DESPESES INDIRECTES

247,42572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €218,24u Suministre i col.locació de lavabo rentamans mural de
porcellana vitrificada color blanc amb forat per una aixeta i
sifó metàl.lic cromat incorporat, connectat a la xarxa
d'evacuació, sèrie Vero de Duravit 500x470 o equivalent.
Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent,
incloent tub de PVC de 40mm de diàmetre.

KJ13B71T Rend.: 0,130P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

99,96154/R 25,990000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

16,50962/R 17,170000,125A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 116,47116 116,47116
Materials:

0,3860015,440000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

98,4700098,470001,000BJ13B71T =xLavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà

u

Subtotal... 98,85600 98,85600



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,911782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 218,23894

0,00%DESPESES INDIRECTES

218,23894COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €214,20u Suministre i col.loació d'inodor de porcellana vitrificada de
sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc.
Col.locat sobre paviment, segellat i connectat a la xarxa
d'evacuació. Sèrie D-Code de Duravit o equivalent. Inclosa
part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent
tub de PVC de 110mm de diàmetre.

KJ14BA1Q Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,48750/R 25,990001,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

5,83780/R 17,170000,340A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 38,32530 38,32530
Materials:

0,1852815,440000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

174,73000174,730001,000BJ14BA1Q =xInodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color
blanc i preu mitjà

u

Subtotal... 174,91528 174,91528

0,958132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 214,19871

0,00%DESPESES INDIRECTES

214,19871COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,91u Suministre i col.locació d'urinari de porcellana sèrie D-Code
de Duravit o equivalent, connectat a la xarxa d'evacuació.
Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent,
incloent tub de PVC de 50mm de diàmetre.

KJ16B213 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,28775/R 17,170000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 9,08475 9,08475
Materials:

108,60000108,600001,000BJ16B213 =xUrinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà

u

Subtotal... 108,60000 108,60000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,227122,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,91187

0,00%DESPESES INDIRECTES

117,91187COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,17u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
amb dues entrades de maniguets

KJ23113G Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,59400/R 25,990000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,57550/R 17,170000,150A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 18,16950 18,16950
Materials:

49,7300049,730001,000BJ23113G =xAixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

u

Subtotal... 49,73000 49,73000

0,272541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,17204

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,17204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,73u Suministrament i col.locació d'aixeta temporitzada per a
lavabo, model Controlpress de la casa Grohe ref:36173 o
equivalent.

KJ23513G Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,59400/R 25,990000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,57550/R 17,170000,150A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 18,16950 18,16950
Materials:

72,2900072,290001,000BJ23513G =xAixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

u

Subtotal... 72,29000 72,29000

0,272541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,73204

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,73204COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €66,74u 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

KJ42U010 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,28500/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 6,28500 6,28500
Materials:

60,3600060,360001,000BJ42U010 =xDosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68
mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat
de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat.

u

Subtotal... 60,36000 60,36000

0,094281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,73927

0,00%DESPESES INDIRECTES

66,73927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,75u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques

KJ43U010 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,79900/R 25,140000,350A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 8,79900 8,79900
Materials:

29,8200029,820001,000BJ43U010 =xDispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre

u

Subtotal... 29,82000 29,82000

0,131991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,75099

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,75099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,91u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò,
col·locat amb fixacions mecàniques

KJ46U001 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,28500/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 6,28500 6,28500
Materials:

86,5300086,530001,000BJ46U001 =xBarra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

u



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 86,53000 86,53000

0,094281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,90927

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,90927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €270,05u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò,
col·locat amb fixacions mecàniques

KJ46U003 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,14000/R 25,140001,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 25,14000 25,14000
Materials:

244,53000244,530001,000BJ46U003 =xBarra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

u

Subtotal... 244,53000 244,53000

0,377101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 270,04710

0,00%DESPESES INDIRECTES

270,04710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,84u Suministre i col.locació de porta escombreta i escombreta de
wc, acabat metàl.lic acollat mecànicament a la paret.

KJ4Z0001 Rend.: 0,128P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

49,10156/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 49,10156 49,10156

0,736521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,83808

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,83808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,36u Suministre i col.locació de papera mural d'acer inoxidable.KJ4Z0002 Rend.: 0,053P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

118,58491/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 118,58491 118,58491

1,778771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,36368

0,00%DESPESES INDIRECTES



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

120,36368COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,12u Pictogrames per lavabos homes, dones i minusvàlids
realitzat amb xapa d'alumini anoditzat i retallat simblologia,
de 60x20, encolats a la porta segons disseny de la DF.

KJ4Z0003 Rend.: 0,159P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

39,52830/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 39,52830 39,52830

0,592921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,12122

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,12122COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,84u Suministre i col.locació de fluxor per a urinaris Dal press de
la casa grohe i adaptador o equivalent.

KJ4Z0004 Rend.: 0,128P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

49,10156/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 49,10156 49,10156
Materials:

145,00000145,000001,000BJ268111K4EI =xFluxor de 1/2´´ per a urinari, AQUALINE, ref. 506902010 de
la serie Fluxors de ROCA SANITARIO

u

Subtotal... 145,00000 145,00000

0,736521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 194,83808

0,00%DESPESES INDIRECTES

194,83808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,89u Suministre i col.locació d'accessori de tapa per a WC
adaptat

KJ4Z0005 Rend.: 0,156P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,28846/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 40,28846 40,28846

0,604331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,89279

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,89279COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,10u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa,
de dimensions 68x131x150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

KJ4ZU015 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,28500/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 6,28500 6,28500
Materials:

12,7200012,720001,000BJ4ZU015 =xPorta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa,
de dimensions 68x131x150 mm

u

Subtotal... 12,72000 12,72000

0,094281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,09928

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,09928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,16ud Subministre i col·locació de remat de planxa d'inoxidable de
30mm per pas de paviment de vynil a rajola 90 cm.

KX000014 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,54200/R 25,140000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,34800/R 22,320000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 10,89000 10,89000
Materials:

35,0000035,000001,000B8KA0001 =xEscopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5
mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 2 plecs

m

Subtotal... 35,00000 35,00000

0,272252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,16225

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,16225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,00u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa de
aigua freda a la existent, amb les elements i materials
necessaris. Totalment acabat

XPAU0002 Rend.: 1,000P- 136



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77Data: 02/02/16

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €75,00u Retirada i reserva de plaques de cel ras que contenen
instal.acions (llumeneres o difusors) a la mateixa obra per a
la seva posterior reutilització

K2180002

 €850,00u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa de
sanejamemt fecal a la existent en p1, amb tots els elements i
materials necessaris, incloent reposició de sostres si resulten
afectats, i substitució de baixant de fibrociment per baixant
de PVC de diàmetre 125mm a tota l'alçada de la planta en
els patis d'instal.lacions, connectat a dalt i baix amb baixant
existent. Inclou p.p. d'enderrocs, càrrega a camió o
contenidor i transport a abocador autoritzat, connexions i tots
els elements auxiliars necessaris per a dur a terme els
treballs. Tot inclòs per tal que quedi perfectament acabat. 

XPAU0013









Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA. FASE 1.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

110.474,71PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

14.361,7113,00 % Despeses generals SOBRE 110.474,71....................................................................................................................................

9,00 % Benefici Industrial SOBRE 110.474,71....................................................................................................................................9.942,72

Subtotal 134.779,14

21,00 % IVA SOBRE 134.779,14....................................................................................................................................28.303,62

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 163.082,76€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT SEIXANTA-TRES MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS )









Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 1Data:

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc d'escala, inclosos revestiments superiors inferiors, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1 K2148J34

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Enderroc de paredó de ceràmica defins a 10 cm de gruix, inclosos enrajolats o revestiments de fusta, portes i bastiments,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2 K2163511

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

C#*D#*E#*F#1 WC. sud-oest 3,400 3,000 10,200

C#*D#*E#*F#2 1,200 3,000 3,600

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

C#*D#*E#*F#4 1,300 3,000 3,900

C#*D#*E#*F#5 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#6 1,300 3,000 3,900

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 0,500 3,000 1,500

C#*D#*E#*F#9 0,500 3,000 1,500

C#*D#*E#*F#10 2,900 3,000 8,700

C#*D#*E#*F#11 1,700 3,000 5,100

C#*D#*E#*F#12 1,500 3,000 4,500

C#*D#*E#*F#13 0,900 3,000 2,700

C#*D#*E#*F#14 0,900 3,000 2,700

C#*D#*E#*F#15 WC. nord-est 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#16 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#17 1,500 3,000 4,500

C#*D#*E#*F#18 0,900 3,000 2,700

C#*D#*E#*F#19 0,500 3,000 1,500

C#*D#*E#*F#20 0,500 3,000 1,500

C#*D#*E#*F#21 0,900 3,000 2,700

C#*D#*E#*F#22 0,900 3,000 2,700

C#*D#*E#*F#23 2,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#24 1,200 3,000 3,600

C#*D#*E#*F#25 0,900 3,000 2,700

TOTAL AMIDAMENT 106,200

u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor3 K21A3011

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

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 2Data:

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge i reserva, on indiqui la DF, de mampara mòbil per a la seva posterior reutilització.4 KX000001

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

C#*D#*E#*F#1 mampara mobil sala de reunions / sala
consell

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor5 K218A610

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

C#*D#*E#*F#1 cel rasos 515,000 515,000

TOTAL AMIDAMENT 515,000

m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor6 K2194721

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

C#*D#*E#*F#1 WC sud-oest 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 WC nord-est 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor7 K2183501

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

C#*D#*E#*F#1 WC sud-oest 20,000 2,300 46,000

C#*D#*E#*F#2 WC nord-est 34,000 2,300 78,200

TOTAL AMIDAMENT 124,200

u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8 K21JB111

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

C#*D#*E#*F#1 WC sud-oest 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 WC nord-est 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

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

9 K21JD111

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

C#*D#*E#*F#1 WC sud-oest 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 WC nord-est 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 3Data:

m2 Enderroc de divisions interiors lleugeres, que inclouen plafons fenòlics o similars, portes, perfileria metàl.lica i parts
envidriades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

10 K2180001

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

C#*D#*E#*F#1 130,000 3,000 390,000

TOTAL AMIDAMENT 390,000

m2 Enderroc del revestiment de fusta i alumini dels pilars, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

11 K2180002

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

C#*D#*E#*F#1 revestiment pilars 1,200 3,000 13,000 46,800

TOTAL AMIDAMENT 46,800

m2 Desmuntatge de paviment flotant, inclosos peus de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

12 K2180003

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

C#*D#*E#*F#1 sala informàtica 47,000 47,000

TOTAL AMIDAMENT 47,000

u Retirada de tots els elements de mobiliari existent (taules, cadires, arxivadors, ...) així com cortines, i altres elements per
tal de deixar els espais completament buits, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor o a
dependencies de mercarbarna (segons indiqui la DF)

13 K2180004

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

C#*D#*E#*F#1 retirada de tots els mobles 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Arrencada de revestiment de marbre en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

14 K2180005

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

C#*D#*E#*F#1 nucli ascensors 18,000 3,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

u Retirada de totes les instal.lacions, aplics, ..., amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.15 K2180006

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

C#*D#*E#*F#1 retirada de tots els mobles 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Partida unitària relativa al desmuntatge, desballestament i enderroc d'aquelles instal·lacions existents que no estiguin
ubicades en cel ras.

16 K2180007

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

C#*D#*E#*F#1 enderroc de les instal·lacions 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 4Data:

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
ESTRUCTURES I PALETERIACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament amb morter format per ciment i llana de roca ignífuga de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements
superficials, garantint un E90. Inclòs certificat.

1 K7D21592

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

C#*D#*E#*F#1 superficie inferior forjat 520,000 520,000

TOTAL AMIDAMENT 520,000

m2 Aïllament amb morter format per ciment i llana de roca ignífuga de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements
lineals, garantint un E90. Inclòs certificat.

2 K7D21593

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

C#*D#*E#*F#1 estructura metal.lica longitudinal 35,000 1,030 3,000 108,150

C#*D#*E#*F#2 estructura metal.lica transversal 16,000 0,700 6,000 67,200

C#*D#*E#*F#3 pilars 17,000 1,160 3,000 59,160

TOTAL AMIDAMENT 234,510

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols. Tot segons plànols d'estructura.

3 G443511D

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

C#*D#*E#*F#1 3,000 12,900 38,700

C#*D#*E#*F#2 10% petit material 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 42,700

kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb cargols, varilles roscades i resines. Tot inclòs segons plànols d'estructura.

4 E44ZAA25

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

C#*D#*E#*F#1 detall a 1,440 6,000 8,640

C#*D#*E#*F#2 detall b 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 10% petit material 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 19,640

m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat de 0.75 mm. Inclosa malla de 15x15 cm i
diàmetre 6mm i rodons de diàmetre 10mm. Tot segons plànols d'estructura.

5 E4LM1B30

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

C#*D#*E#*F#1 4,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 4,500

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 5Data:

m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/12/I de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 12 mm, abocat amb cubilot.

6 K45918G3

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

C#*D#*E#*F#1 4,100 0,140 0,574

TOTAL AMIDAMENT 0,574

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30, preu alt, col·locat a junt seguit tal i com apareix als plànols de
acabats. Classe 2, antilliscant. Col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs recrescut de morter de 2 cm de promig per assolir el nivell de paviment de la planta

1 K9DC0001

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 43,000

m2 Suminstre i aplicació d'imprimació i pasta allisadora, de 2/3 mm de gruix sobre paviment existent. Model Mapei model
Ultraplan o equivalent

2 K9M20001

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

C#*D#*E#*F#1 pav linoleum 386,000 386,000

C#*D#*E#*F#2 moqueta 82,300 82,300

TOTAL AMIDAMENT 468,300

m2 Suministre i col.locació de paviment de Linoleum antiestàtic d'alt transit de la marca Armstrong – Dlw model Colorette
PUR 137-080, de 2,5 mm. de gruix. Subministrat en rotllos de 200 cm de ample. Encolat amb cola de dispersió aquosa i
juntes termo-soldades sobre morter autonivellant
Exigencia reacció al foc; EFL

3 K9P60001

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

C#*D#*E#*F#1 pav linoleum 386,000 386,000

TOTAL AMIDAMENT 386,000

m2 Suministre i col.locació de paviment de moqueta en rotlle de la marca Armstrong model Strong 951 o equivalent, classe
23/33, de 6,5mm de gruix, punxonada, teixida, resistència a l'abrasió, suministrada amb rotlle, col·locada amb adhesiu
acrílic de solució alcohòlica.
Exigencia reacció al foc; EFL

4 E9R2P092

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

C#*D#*E#*F#1 sala juntes 63,700 63,700

C#*D#*E#*F#2 sala reunions 18,600 18,600

TOTAL AMIDAMENT 82,300

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 6Data:

m2 Barrera de protecció de paviment pel transcurs de l'obra fins el dia de la seva entrega. Cartró col·locat i solapat per tal
d'evitar qualsevol problema en el paviment col·locat de vynil. Es tindrà sempre es perfecte estat per ser util en la protecció

5 KX000015

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

C#*D#*E#*F#1 465,000 465,000

TOTAL AMIDAMENT 465,000

u Subministre i col·locació de remat de planxa d'inoxidable de 30mm per pas en canvi de tipus de paviment.6 KX000014

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

C#*D#*E#*F#1 remat planxa canvi paviment 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

1 K612TRAK

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

C#*D#*E#*F#1 divisories 14cm 5,800 3,000 17,400

C#*D#*E#*F#2 restar portes -0,900 2,570 1,000 -2,313

TOTAL AMIDAMENT 15,087

m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

2 K614D71E

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 18,500 3,000 55,500

C#*D#*E#*F#2 restar portes -0,800 2,000 2,000 -3,200

C#*D#*E#*F#3 -0,800 2,570 1,000 -2,056

C#*D#*E#*F#4 WC NE 12,000 3,000 36,000

C#*D#*E#*F#5 restar portes -0,800 2,000 2,000 -3,200

TOTAL AMIDAMENT 83,044

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Construït de forjat a forjat i sobre bandes elàstiques.

3 K6524B4B

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

C#*D#*E#*F#1 arxiu 12,500 3,000 37,500

C#*D#*E#*F#2 restar portes -0,900 2,570 1,000 -2,313

C#*D#*E#*F#3 passadis, DS2 5,500 3,000 16,500

C#*D#*E#*F#4 restar portes -0,900 2,570 1,000 -2,313

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 7Data:

TOTAL AMIDAMENT 49,374

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de
roca tipus ISOVER ACUSTILAINE 100 serie Envà sec.

4 K6524B4DKXR1

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

C#*D#*E#*F#1 sala reunions - sala de juntes 20,800 3,000 62,400

C#*D#*E#*F#2 restar portes -0,900 2,570 -2,313

C#*D#*E#*F#3 -1,700 2,570 -4,369

TOTAL AMIDAMENT 55,718

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER. El conjunt ha de
complir una EI90

5 K652HB4DKXR1

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

C#*D#*E#*F#1 vestibul - sobre mampares i fins forjat 11,500 0,430 4,945

C#*D#*E#*F#2 vestibul - forat muntacarregues 1,300 3,000 3,900

TOTAL AMIDAMENT 8,845

m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de
48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques
de llana de roca

6 K83E6K6A

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

C#*D#*E#*F#1 dep estrategia 3,250 3,000 9,750

TOTAL AMIDAMENT 9,750

m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria
de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix cada i
aïllament amb plaques de llana de roca

7 K83EEPAA

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

C#*D#*E#*F#1 pilars 1,280 3,000 12,000 46,080

TOTAL AMIDAMENT 46,080

m Suministre i col.locació de barrera fònica Arena plenum o equivalent, a col.locar entre mamapara i forjat, panell semirígid
de llana mineral arena de 80mm de gruix, revestit per les dues cares amb una làmina de kraft-alumini, amb resistència al
foc C-s1,do, i un aïllament acústic de 33 dBA. 

8 K6520001

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

C#*D#*E#*F#1 sobre mampares divisories passadis 20,900 0,430 8,987

C#*D#*E#*F#2 3,900 0,430 1,677

C#*D#*E#*F#3 8,700 0,430 3,741

C#*D#*E#*F#4 sobre mampares divisories entre
despatxos

6,450 0,430 5,000 13,868

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 8Data:

TOTAL AMIDAMENT 28,273

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
REVESTIMENTS I PINTATSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

1 K8449220

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#2 WC NE 2,400 2,400

TOTAL AMIDAMENT 4,800

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb
entramat d'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.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

2 K8445220

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

C#*D#*E#*F#1 sala juntes i sala reunions 83,000 83,000

C#*D#*E#*F#2 vestibul 34,900 34,900

C#*D#*E#*F#3 restar part cel ras microperforat 60x60 -0,600 0,600 12,000 3,000 -12,960

TOTAL AMIDAMENT 104,940

m2 Cel ras registrable de lames d'acer postlacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell bisellat, de 200 mm
d'ample, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat
amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats
a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclosa p.p. d'elements de trobada
amb els paraments verticals.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

3 K84B5451

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 17,600 17,600

C#*D#*E#*F#2 WC NE 20,600 20,600

C#*D#*E#*F#3 DS 1 3,750 3,750

C#*D#*E#*F#4 DS 2 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 53,950

m2 Cel ras de plaques de guix laminat, de 15 mm de gruix i amplada variable, per tal de resoldre les trobades de contacte
amb el fals sostre metal.lic, vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim. Segons plànols de detall.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

4 K8440002

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

C#*D#*E#*F#1 nord 26,000 0,350 9,100

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 9Data:

C#*D#*E#*F#2 sud i est 20,000 0,100 2,000

C#*D#*E#*F#3 13,000 0,100 1,300

TOTAL AMIDAMENT 12,400

m2 Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície microperforada de color estàndard, amb cantell bisellat, de
600x600 mm, amb atenuant acústic de fibra mineral, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb
reacció al foc A2-s1, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U
col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris
tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,5 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

5 K84B7439

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

C#*D#*E#*F#1 vestibul 0,600 0,600 12,000 3,000 12,960

C#*D#*E#*F#2 sal juntes 1,000 1,000 5,400 3,000 16,200

TOTAL AMIDAMENT 29,160

m2 Suministre i col.locació de fals sostre registrable format per peces de xapa microperforada de dimensions 300x1200mm
acabat lacat amb RAL 9010, amb perfileria oculta i vel acústic negre, sistema AL30 de Lledó o equivalent. Compleix
B-s3-d0.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

6 K84B0001

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

C#*D#*E#*F#1 departaments, despatxos, passadis,
SR2

317,000 317,000

C#*D#*E#*F#2 arxiu 11,450 11,450

TOTAL AMIDAMENT 328,450

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de
designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle

7 K81131A1

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 33,600 2,100 70,560

C#*D#*E#*F#2 -0,800 2,000 2,000 -3,200

C#*D#*E#*F#3 -0,900 2,000 1,000 -1,800

C#*D#*E#*F#4 WC NE 35,500 2,100 74,550

C#*D#*E#*F#5 -0,800 2,000 2,000 -3,200

C#*D#*E#*F#6 murs 15cm 4,500 3,000 2,000 27,000

C#*D#*E#*F#7 1,400 3,000 4,200

C#*D#*E#*F#8 -0,900 2,570 -2,313

TOTAL AMIDAMENT 165,797

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30, grup BIa
(UNE-EN 14411), Clase 1, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

8 K82C1S2J

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 33,600 2,100 70,560

C#*D#*E#*F#2 -0,800 2,000 2,000 -3,200

C#*D#*E#*F#3 -0,900 2,000 1,000 -1,800

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 10Data:

C#*D#*E#*F#4 WC NE 35,500 2,100 74,550

C#*D#*E#*F#5 -0,800 2,000 2,000 -3,200

C#*D#*E#*F#6 -5,200 0,900 -4,680

TOTAL AMIDAMENT 132,230

m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

9 K8122113

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 26,500 0,470 12,455

C#*D#*E#*F#2 WC NE 29,000 0,470 13,630

3 envans obra:

C#*D#*E#*F#4 - DS1 8,500 2,570 21,845

C#*D#*E#*F#5 -0,800 2,000 2,000 -3,200

C#*D#*E#*F#6 -0,900 2,000 1,000 -1,800

C#*D#*E#*F#7 - sala reunions 5,300 2,570 13,621

C#*D#*E#*F#8 - passadis 3,000 2,570 7,710

C#*D#*E#*F#9 -0,900 2,000 1,000 -1,800

TOTAL AMIDAMENT 62,461

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

10 K898J2A0

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

C#*D#*E#*F#1 superficies enguixades 62,461 62,461

C#*D#*E#*F#2 pilars 1,280 2,570 9,000 29,606

C#*D#*E#*F#3 DS1 7,600 2,570 19,532

C#*D#*E#*F#4 -0,800 2,000 2,000 -3,200

C#*D#*E#*F#5 sala reunions 2 6,400 2,570 16,448

C#*D#*E#*F#6 arxiu 14,100 2,570 36,237

C#*D#*E#*F#7 dep. personal 11,200 2,570 28,784

C#*D#*E#*F#8 dep. estratègia 6,200 2,570 15,934

C#*D#*E#*F#9 DS2 20,700 2,570 53,199

C#*D#*E#*F#10 -0,800 2,000 2,000 -3,200

C#*D#*E#*F#11 sala reunions i juntes 12,200 2,570 31,354

C#*D#*E#*F#12 dep. admin 11,000 2,570 28,270

C#*D#*E#*F#13 vestibul 6,500 2,570 16,705

C#*D#*E#*F#14 -0,800 2,000 1,000 -1,600

TOTAL AMIDAMENT 330,530

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

11 K898K2A0

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

C#*D#*E#*F#1 cel ras normal - sala juntes i reunions 1 83,000 83,000

C#*D#*E#*F#2 cel ras normal - vestibul 34,900 34,900

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 11Data:

C#*D#*E#*F#3 restar cel ras microperforat 60x60 -0,600 0,600 12,000 3,000 -12,960

C#*D#*E#*F#4 cel ras hidrof - WC SW 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#5 cel ras hidrof - WC NE 2,400 2,400

6 franja cel res trobada amb cel ras
metalic:

C#*D#*E#*F#7 - nord 26,000 0,350 9,100

C#*D#*E#*F#8 - sud i est 20,000 0,100 2,000

C#*D#*E#*F#9 13,000 0,100 1,300

TOTAL AMIDAMENT 122,140

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

12 K8989240

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

C#*D#*E#*F#1 superficies arrebossades mur 15 4,500 3,000 2,000 27,000

C#*D#*E#*F#2 1,400 3,000 4,200

C#*D#*E#*F#3 -0,900 2,570 -2,313

TOTAL AMIDAMENT 28,887

m2 Pintat de portes metàl.liques, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

13 K89A2BA0

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

C#*D#*E#*F#1 P5 0,900 2,570 2,000 2,000 9,252

TOTAL AMIDAMENT 9,252

m Suministre i col.locació de sòcol de trusplas de 100mm d'alçada de color a definir per la DF
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

14 K9U00013

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

1 envans / trasdos guix laminat:

C#*D#*E#*F#2 -pilars 1,280 9,000 11,520

C#*D#*E#*F#3 -DS1 7,600 7,600

C#*D#*E#*F#4 -0,800 2,000 -1,600

C#*D#*E#*F#5 -sala reunions 2 6,400 6,400

C#*D#*E#*F#6 -arxiu 14,100 14,100

C#*D#*E#*F#7 -dep. personal 11,200 11,200

C#*D#*E#*F#8 -dep. estratègia 6,200 6,200

C#*D#*E#*F#9 -DS2 20,700 20,700

C#*D#*E#*F#10 -0,800 2,000 -1,600

C#*D#*E#*F#11 -sala reunions i juntes 12,200 12,200

C#*D#*E#*F#12 -dep. admin 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#13 -vestibul 6,500 6,500

14 envans obra:

C#*D#*E#*F#15 - DS1 8,500 8,500

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 12Data:

C#*D#*E#*F#16 -0,800 2,000 -1,600

C#*D#*E#*F#17 -0,900 1,000 -0,900

C#*D#*E#*F#18 - sala reunions 5,300 5,300

C#*D#*E#*F#19 - passadis 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#20 mur 15: 4,500 2,000 9,000

C#*D#*E#*F#21 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#22 -0,900 -0,900

TOTAL AMIDAMENT 128,020

m2 Suministrament i col.locació de revestiment format per llistons de fusta de pi de 2x2cm sobre panell de DM de 16mm, tot
xapat amb bambú de 0.6mm acabat vertical torrat de la marca Moso o equivalent. Col.locat sobre rastrells horitzontals de
DM 3mm fixats al parament vertical. Inclou brancals i dintell per la trobada amb les portes dels ascensors. Acabat amb
vernís acrílic acabat natural. Sense juntes horitzontals. Tot els elements auxiliars inclosos. Tot inclòs i segons plànols de
detall.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

15 E83K0002

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

C#*D#*E#*F#1 passadis i vestibul 16,200 2,570 41,634

C#*D#*E#*F#2 -1,000 2,000 2,000 -4,000

TOTAL AMIDAMENT 37,634

m2 Suministrament i col.locació de vinil autoadhesiu en portes i mampares de vidre, per una franja de 85cm d'alçària. Model a
escollir per la DF. 

16 EB92U200

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

C#*D#*E#*F#1 vinil mampares i portes de vidre 30,300 0,850 25,755

TOTAL AMIDAMENT 25,755

m2 Formació tabica pladsur en refòs fals sostre amb incorporació perimetral d'ill.luminació led regulab17 K84BZ222

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
FUSTERIESCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 M1 a M8 - Suministrament i col.locació mampara fixa monovidre a testa d'Ibermodul model Futura o equivalent, de terra a
sostre, amb vidre butil 5+5 Stadip transparent, cantells polits subjectes entre sí mitjançant junt transparent autoadhesiu de
doble cara, amb perfileria interior d'alumini extrusionat de 50x30 mm, cordó d'escuma amortidor de vibracions. Perfileria
exterior de marcs de vidre portes de 85 mm d'ample, coronació superior i inferior amb tub d'alumini extrusionat de 50x50
mm, amb sistema de regulació d'alçades, tot en alumini lacat, color a definir per la DF. El conjunt ha de complir un
aïllament acústic de 33 dBA. Fusteries M1 a M8 segons plànols de fusteries.

1 KAQDX001

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

C#*D#*E#*F#1 M1 1,660 2,570 1,000 4,266

C#*D#*E#*F#2 M2 2,700 2,570 1,000 6,939

Euro
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C#*D#*E#*F#3 M3 2,660 2,570 2,000 13,672

C#*D#*E#*F#4 M4 3,650 2,570 1,000 9,381

C#*D#*E#*F#5 M5 5,740 2,570 1,000 14,752

C#*D#*E#*F#6 M6 1,640 2,570 1,000 4,215

C#*D#*E#*F#7 M7 2,620 2,570 1,000 6,733

C#*D#*E#*F#8 M8 1,340 2,570 1,000 3,444

TOTAL AMIDAMENT 63,402

u F1 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat
en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un aïllament
acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90. Fusteries F1 segons plànols de fusteries.

2 KAQDX010

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

C#*D#*E#*F#1 F1 - vestibul 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u F2 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat
en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un aïllament
acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90. Fusteries F2 segons plànols de fusteries.

3 KAQDX011

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

C#*D#*E#*F#1 F2 - vestibul 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u F3 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat
en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un aïllament
acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90. Fusteries F3 segons plànols de fusteries.

4 KAQDX012

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

C#*D#*E#*F#1 F3 - vestibul 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u F4 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat
en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un aïllament
acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90. Fusteries F4 segons plànols de fusteries.

5 KAQDX013

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

C#*D#*E#*F#1 F4 - vestibul 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u F5 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat
en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un aïllament
acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90. Fusteries F5 segons plànols de fusteries.

6 KAQDX014

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

C#*D#*E#*F#1 F5 - vestibul 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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m2 m1 a m4 - Suministrament i col.locació de mampara fixa monovidre a testa d'Ibermodul model Futura o equivalent, amb
vidre butil 5+5 Stadip transparent, cantells polits subjectes entre sí mitjançant junt transparent autoadhesiu de doble cara,
amb perfileria interior d'alumini extrusionat de 50x30 mm, cordó d'escuma amortidor de vibracions. Perfileria exterior de
marcs de vidre portes de 85 mm d'ample, coronació superior i inferior amb tub d'alumini extrusionat de 50x50 mm, amb
sistema de regulació d'alçades, tot en alumini lacat, color a definir per la D.F. Ampit inferior cec de 80 cm d'altura amb
doble tauler d'aglomerat de 16 mm, sobre perfileria d'alunimi interior i llana de roca de 50mm de gruix, acabat amb
melamina acabat soft, color a escollir per la D.F. Les juntes del vidre i dels panells d'aglomerat seran coincidents, segons
l'alçat. El conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA
. Fusteries m1 a m4  segons plànols de fusteries.

7 KAQDX020

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

C#*D#*E#*F#1 m1 1,300 2,570 2,000 6,682

C#*D#*E#*F#2 m2 3,730 2,570 2,000 19,172

C#*D#*E#*F#3 m3 6,340 2,570 2,000 32,588

C#*D#*E#*F#4 m4 6,410 2,570 1,000 16,474

TOTAL AMIDAMENT 74,916

u P1 i P1' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta batent d'una fulla de 800mm d'amplada lliure de pas, enrasada
amb la mampara, sense perfileria vista, formada per tauler aglomerat de 16 mm amb acabat de melamina acabat soft.
Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora ferratges, pany de cop, clau i topall.. Fusteria P1 i P1' segons plànols de
fusteries.

8 KAQDX030

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

C#*D#*E#*F#1 P1 - oficines / office 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 P1' - oficines 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u P2 - Suministrament i col.locació de bastiment i porta batent d'una fulla de 800mm d'amplada lliure de pas, enrasada amb
la mampara, sense perfileria vista, formada per tauler aglomerat de 16 mm amb acabat de melamina acabat soft. Maneta
sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora ferratges,pany de cop, clau i topall. Fusteria P2 segons plànols de fusteries.

9 KAQDX031

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

C#*D#*E#*F#1 P2 - sala de juntes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u P4 i P4' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta tallafocs formada per dues fulles batents de 80 i 40 cm
d'amplada lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de 25 mm de gruix, amb perfileria de ferro amb emprimació
cromofosfatant i lacada en taller, color a escollir per la d.f. Incorpora ferratges, pany de cop, clau i topall, i passador per a
fixar la fulla de 40 cm. Compleix una protecció al foc EI 45. Fusteria P4 i P4' segons plànols de fusteries.

10 KAQDX032

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

C#*D#*E#*F#1 P4 - vestibul 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 P4' - vestibul 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u P5 - Suministrament i col.locació de bastiment i porta tallafocs batent, d'una fulla de 800mm d'amplada lliure de pas i
2570mm d'alçada, de xapa per pintar. Incorpora ferratges, pany de cop, clau i topall. Compleix una protecció al foc EI 45.
Fusteria P5 segons plànols de fusteries.

11 KAQDX033

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

C#*D#*E#*F#1 P5 - vestibul 2,000 2,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 15Data:

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u P7 i P7' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta batent d'una fulla de 700mm d'amplada lliure de pas formada
per bastiment de fusta d'avet i nucli de 40mm de llana de roca, acabada amb DM d'e=8mm amb acabat de melamina
acabat soft, color a escollir per la DF. Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora ferratges, tancaportes i topall.
Fusteria P7 i P7' segons plànols de fusteries.

12 KAQDC002

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

C#*D#*E#*F#1 P7 - serveis 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 P7' - serveis 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u P8 - Suministrament i col.locació de muntant fix de mampara FUTURA d'IBERMODUL o equivalent, de 200mm d'amplada
i 2570mm d'altura, format per perfileria d'alumini, amb doble tauler d'aglomerat de 16 mm acabar amb melamina acabat
soft, color a escollir per la D.F., amb fibra de vidre a l'interior. Electrificat per incorporar mecanismes. Fusteria P8 segons
plànols de fusteries.

13 KAQDX034

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

C#*D#*E#*F#1 P8 - oficines 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u P9 - Suministre i col.locació de bastiment i porta de fusta de 650mm d'amplada, 1500mm d'altura per incorporar BIE
empotrada. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou ferratges i L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura
collat a l'interior de la porta com a tirador. Franja de 650mm d'ample x 200mm d'altura refosa 5mm per enganxar
senyalètica d'emergència. El conjunt ha de garantir EI45. Fusteria P9 segons plànols de fusteries.

14 KAQDC007

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

C#*D#*E#*F#1 P9 - distribuidor serveis 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u P10 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta de 420mm d'amplada cadascuna, 850mm d'amplada en
total i, 2570mm d'altura per armari d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per la cara interior i xapat amb xapa de
bambú marca Moso o equivalent per la cara exterior. Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini de 20x20mmx 200mm
d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. Fusteria P10 segons plànols de fusteries.

15 KAQDC005

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

C#*D#*E#*F#1 P10 - passadis distribucio 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u P11 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta de 850 mm d'amplada en total i 2570 mm d'altura per
armari d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini de
20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. El conjunt ha de garantir EI45.

16 KAQDC004

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

C#*D#*E#*F#1 P11 - acces sanitaris 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 R1 - Suministrament i col.locació de revestiment de porta existent amb melamina acabat soft. Fusteria R1 segons plànols
de fusteries.

17 E83K0004

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

C#*D#*E#*F#1 R1 - sala de juntes 6,000 2,570 2,000 30,840

TOTAL AMIDAMENT 30,840

m2 Suministre i col.locació de divisòria sanitària formada per sistema de peus i ferratges d'acer inoxidable AISI316 i panell
fenòlic autoportant de 13mm de gruix de color a escollor per la DF. Subjecció superior amb perfil U d'acer inox. Inclou
ferratges, pestells i tiradors. 

18 K6000007

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

C#*D#*E#*F#1 D1 1,150 1,950 2,243

C#*D#*E#*F#2 D2 0,880 1,950 1,716

C#*D#*E#*F#3 D3 0,850 1,950 1,658

C#*D#*E#*F#4 D4 1,060 1,950 2,067

C#*D#*E#*F#5 URINARIS 0,320 1,200 3,000 1,152

TOTAL AMIDAMENT 8,836

m2 Suministre i col.locació de frontal sanitària formada per sistema de peus i ferratges d'acer inoxidable AISI316 i panell
fenòlic autoportant de 13mm de gruix de color a escollor per la DF. Sense peus en pla frontal. Subjecció superior amb
perfil U d'acer inox. Inclou ferratges, pestells i tiradors. .

19 K6000002

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

C#*D#*E#*F#1 D1 1,800 1,950 3,510

C#*D#*E#*F#2 D2 0,770 1,950 1,502

C#*D#*E#*F#3 D3 0,720 1,950 1,404

C#*D#*E#*F#4 D4 2,060 1,950 4,017

TOTAL AMIDAMENT 10,433

u Substitució de vidre per reixa d'intempèrie , col·locada sobre bastiment de base, d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat i
reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment. Tot inclòs.

20 KAF1C774

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 1,000 1,000

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
EQUIPAMENT FIX I MOBILIARICAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Suministre i col.locació de lavabo rentamans mural de porcellana vitrificada color blanc amb forat per una aixeta i sifó
metàl.lic cromat incorporat, connectat a la xarxa d'evacuació, sèrie Vero de Duravit 500x470 o equivalent. Inclosa part
proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de 40mm de diàmetre.

1 KJ13B71T

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 3,000 3,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Suministre i col.loació d'inodor de porcellana vitrificada de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc. Col.locat sobre paviment, segellat i connectat a la xarxa d'evacuació.
Sèrie D-Code de Duravit o equivalent. Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de
110mm de diàmetre.

2 KJ14BA1Q

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 WC NE 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Suministre i col.locació d'urinari de porcellana sèrie D-Code de Duravit o equivalent, connectat a la xarxa d'evacuació.
Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de 50mm de diàmetre.  

3 KJ16B213

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

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

C#*D#*E#*F#2 WC NE 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

4 KJ42U010

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb
fixacions mecàniques

5 KJ43U010

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

6 KJ4ZU015

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

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat
amb fixacions mecàniques

7 KJ46U001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò,
col·locat amb fixacions mecàniques

8 KJ46U003

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Suministrament i col.locació d'aixeta temporitzada per a lavabo, model Controlpress de la casa Grohe ref:36173 o
equivalent.

9 KJ23113G

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

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat encolat sobre parament enllatat amb fusta de pi de 10mm, enrasat amb
l'enrajolat dels lavabos

10 EC1K1501

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

C#*D#*E#*F#1 WC SW 2,300 0,600 1,380

C#*D#*E#*F#2 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#3 1,200 0,600 0,720

C#*D#*E#*F#4 WC NE 2,930 0,600 1,758

C#*D#*E#*F#5 1,200 0,600 0,720

TOTAL AMIDAMENT 5,298

u Suministre i col.locació de porta escombreta i escombreta de wc, acabat metàl.lic acollat mecànicament a la paret11 KJ4Z0001

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

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Suministre i col.locació de papera mural d'acer inoxidable.12 KJ4Z0002

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Pictogrames per lavabos homes, dones i minusvàlids realitzat amb xapa d'alumini anoditzat i retallat simblologia, de
60x20, encolats a la porta segons disseny de la DF.

13 KJ4Z0003

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal
3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

14 EQ8AU010

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

Euro
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C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Suministrament i col.locació de mobiliari de cuina office en forma de L de 60x80x292 i 60x80x173 per cuina amb
melamina blanca, amb portes, amb mòduls de dos prestatgeries interiors i mòduls de de calaixos de 60x60x80, amb sòcol
i ferratges, tirador d'alumini, recolzat al terra i collat a la paret.

15 EQ710001

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

C#*D#*E#*F#1 office 3,950 3,950

TOTAL AMIDAMENT 3,950

m Suministrament i col.locació de taulell de silestone, de 20 mm de gruix, cantell polit, col·locat sobre suport mural, amb
forats per aigüera i encastat al parament. 

16 EQ5AU010

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

C#*D#*E#*F#1 sobre office 3,950 3,950

TOTAL AMIDAMENT 3,950

u Suministre i col.locació d'aiguera de planxa d'acer inoxidable amb una pica de 60cm de llargària, acabat brillant i fins a 50
cm d'amplària, preu mitjà, encastada al taulell de la cuina i aixeta mescladora, muntada superficialment, de llautó cromat,
preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets, model Logica de Roca o equivalent. Inclou
elements auxiliars per a ser connectat a la xarxa. Inclou aixeta monocomandament connectada al sistema d'aigua.

17 KJ130001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de cortina doble replegable motoritzada formada per una capa de teixit foscurit i una de
teixit translúcid, amb motor doble de 4 fils

18 EQ71Z007

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
ELECTRICITATCAPÍTOL 08
ESCOMESATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs de connexió en Quadre General de la nova linia. Inclou petit material auxiliar i la realització en horari que no
interferixi amb el funcionamnet de l'edifici. Instal.lat 

1 EG1QZ101

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 20Data:

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

2 EG415FJJ

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

3 EG415FJD

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

4 EG312676

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

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

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

5 EG312656

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

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
ELECTRICITATCAPÍTOL 08
QUADRES I EQUIPSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Quadre de distribució general, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, plaques suports
i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema
corresponent, incloent analitzador de xarxes (cvm circutor o similar), i transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. aparamenta i
estructura del quadre de la marca merlin gerin. tipus prisma-sistema-g  .ref: q.g.d.bt quadre general de distribució 

1 EG1Q0000

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 21Data:

U Quadre de distribució SAI, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, plaques suports
i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema
corresponent, incloent analitzador de xarxes (cvm circutor o similar), i transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. aparamenta i
estructura del quadre de la marca merlin gerin. tipus prisma-sistema-g  .ref:  SAI

2 EG1Q0002

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Quadre de distribució SALA JUNTES format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10
sobre estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, plaques
suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema
corresponent, incloent analitzador de xarxes (cvm circutor o similar), i transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. aparamenta i
estructura del quadre de la marca merlin gerin. tipus prisma-sistema-g  .ref:  SALA JUNTES

3 EG1Q0003

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
ELECTRICITATCAPÍTOL 08
LINIES I CANALITZACIONSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Safata aïllant de PC + ABS sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment, muntada suspesa de
paraments horitzontals

1 EG2C4G14

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

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2 EG312336

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

C#*D#*E#*F#1 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3 EG312346

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

C#*D#*E#*F#1 420,000 420,000

TOTAL AMIDAMENT 420,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 22Data:

U Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb conductor
de coure de denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc rigid

4 EG351U20

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

C#*D#*E#*F#1 endoll 146,000 146,000

C#*D#*E#*F#2 presencia 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 161,000

U Punt de connexió d'aparell (eixugamans/climat/ventil) des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb
conductor de coure de denominació 07hz1-k de 4mm2 de secció i sota tub de pvc rigid

5 EG351U30

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

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

C#*D#*E#*F#2 clima 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 ventil 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

U Punt de connexió de llum d'emergència des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure
de denominació 07hz1-k de 1,5mm2 de secció i sota tub de pvc rigid, fins a connexió a aparell

6 EG351U10

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

C#*D#*E#*F#1 equipo 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

U Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure de
denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc rígid, fins a connexió a aparell

7 EG351000

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

C#*D#*E#*F#1 unit 173,000 173,000

TOTAL AMIDAMENT 173,000

m Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de 50x100 mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments com a
màxim, muntada sobre paraments

8 EG2A3GA1

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

C#*D#*E#*F#1 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

u Columna d'alumini per a mecanismes ref. ALK5400/8 de la serie Columnes K45 (veure accessoris a Teleblock K45) de
SIMON , amb quatre cares útils, col·locada

9 EG2JCA04JGMU

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
ELECTRICITATCAPÍTOL 08
ENLLUMENATTITOL 3 04

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 23Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U VARIANT II G3 Módulo 1.200 x 300 mm 1 salida de luz LED840 33W, 4000K, CRI>80, 3646 lm, 4,5Kg, 220-240 V / 50-60
Hz., equipo de funcionamiento regulable DALI ,1197 x 297 x 56 mm. Luminaria de empotrar con componente óptico
microprismático para uso en oficinas. Empotramiento polivalente. Color blanco. Fabricado en chapa de acero
termoesmaltada en color blanco. La conexión eléctrica se realiza a clema de conexión rápida. Las versiones para techos
de perfilería vista en T incorporan manguera de conexión de 500 mm. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.
Factor de potencia corregido 0,95. Montaje: en las versiones de empotramiento polivalente(1), mediante anclajes de
montaje rápido que permiten una regulación precisa de la luminaria en techos con espesores comprendidos entre 5 y 45
mm (incluidos en el suministro). Nueva tecnología de ópticas con estructura microprismática de alta transparencia
formada por una matriz de microconos de base hexagonal para un total control del deslumbramiento. Elevado
rendimiento y limitación del deslumbramiento: L <1.000 cd/m2 a 65° respecto a la vertical para un UGR 19. LED840 con
alta selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso emitido y la temperatura de color
declarada.

1 EHA1Z206

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

C#*D#*E#*F#1 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

U OD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830 18W, 3000K, CRI>80, 1080 lm, 1Kg, 220-240 V / 50-60 Hz.,
equipo de funcionamiento no regulable ,174 x 115 mm. Downlight de empotrar con reflector de aluminio vaporizado de
alto brillo. Color blanco. Formado por un aro embellecedor de inyección de aluminio termoesmaltado en color blanco.
Montaje empotrado mediante flejes de sujeción incluidos en el suministro. Espesor mínimo de techo: 5-7 mm. Tensión de
alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.Nueva tecnología de reflectores PHI de alto rendimiento para una óptima distribución
óptica Flood. Difusor interior con tecnología BRIGHT LIGHT. Alto confort visual.Elevado rendimiento y limitación del
deslumbramiento L<1.000 cd/m2 a 65° respecto a la vertical para un UGR 19LED830 con alta selección de binning (3
elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso emitid

2 EHA1Z207

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

C#*D#*E#*F#1 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

U NUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387 lm, 0,26Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento
no regulable ,75 x 75 x 43 mm. Downlight orientable para iluminación de acento. Color blanco.. Formado por un cerco
exterior de aluminio de inyección termoesmaltado en blanco. La función de rotación de 0° a 20° maximiza el alcance de la
iluminación. Montaje empotrado de fácil instalación gracias a dos flejes. Cristal protector transparente para proteger el
CoB y de fácil limpieza. El suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de encendido electrónico. Diseño
antideslumbrante con gran apantallamiento de la luz para conseguir un alto confort visual. Tensión de alimentación:
220-240 V / 50-60 Hz. Reflector de aluminio facetado en haz de luz wideFlood.LED830 con alta selección de binning (3
elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso emitido y la temperatura de color declarada.

3 EHA1Z201

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

C#*D#*E#*F#1 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

U MCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, , equipo de funcionamiento no regulable ,295 x 129 x 83 mm.
Luminaria para alumbrado de emergenciaLuminarias de emergencia para instalación empotrada de forma enrasada
mediante kit de empotramiento (ver accesorios) o en superficie (pre-placa de instalación incluida en suministro).
Autonomía 1 hora/2 horas. Funcionamiento Permanente (P)/No Permanente (NP). Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz.
Batería Ni-Cd. IP22/IP65 IK04. Cuerpo en policarbonato. Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22. Apta para montaje en
superficies inflamables Flujo luminoso de 100 a 400 lúmenes. Fuente de luz LED. Incluye difusor opalino, bajo pedido:
transparente, Opal y Opalino alto rendimiento. Luminaria de empotrar o superficie para alumbrado de emergencia
antipánico. Posibilidad de añadir pictograma como accesorio par
KIT empotramiento

4 EHA1Z209

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

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 24Data:

C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

u Unidad de programación Avanzada5 EHV3Z901

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Fuente de alimentación para consumo del sistema de control6 EHV3Z902

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mando RF 2 boton + subir/bajar bl mat , con marco de pared para empotrar7 EHV3Z903

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

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Botonera de empotrar, blanca de 2 a 6 botones serigrafiables, in 2 contactos.8 EHV3Z904

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sensor de luminosidad9 EHV3Z905

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

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Sensor de presencia inalambric per sistema de control de llum10 EHV3Z805

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

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Lledó antena receptora 10+10+10 rf11 EHV3Z906

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Controlador 128 balastos DALI y 32 zonas12 EHV3Z907

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 25Data:

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Punt de connexió d'element de control de llum (llumeneres, botonera i antenes) amb bus DALI i de comunicacions des de
controlador en espai quadre elèctric sota tub de pvc 

13 EG35Z601

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

C#*D#*E#*F#1 llumeneres 69,000 69,000

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

C#*D#*E#*F#3 antena 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 73,000

u LASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W - 900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 80 -DALI-  WIDE FLOOD - GRIS / NEGRO

14 EH11Z101

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

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u LASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W - 900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 85 - DALI- FLOOD - GRIS / NEGRO

15 EH11Z102

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

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
ELECTRICITATCAPÍTOL 08
MECANISMESTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per a
encastar

1 EG63Z901

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

C#*D#*E#*F#1 92,000 92,000

TOTAL AMIDAMENT 92,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada VERMELL (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie
LS990 per a encastar

2 EG62Z902

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

C#*D#*E#*F#1 64,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 26Data:

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu
econòmic, encastat

3 EG731181

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

C#*D#*E#*F#1 BANYS 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior, col·locat4 EG671114

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

C#*D#*E#*F#1 156,000 156,000

TOTAL AMIDAMENT 156,000

u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada5 EG611031

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

C#*D#*E#*F#1 156,000 156,000

TOTAL AMIDAMENT 156,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
ELECTRICITATCAPÍTOL 08
VARISTITOL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Legalització de les instal·lacións davant dels organismes oficials, incloent tràmits, tases i visats, aportació plànols as built,
certificats d'homologació d'equips, característiques d'equips i sistemes, quadre resum per l'usuari plastificat, posta en
marxa de la intsal·lació degudament comprovada, verificada  i en funcionament.

1 EV000001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓCAPÍTOL 09
EQUIPSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Agrupación exterior VRF, gama SET FREE, mod. RAS-28FSXN1E_3p
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

1 EED5Z101

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 27Data:

u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-0.8FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

2 EED5Z201

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-1.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

3 EED5Z202

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-2.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

4 EED5Z203

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

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-2.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

5 EED5Z204

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-3.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

6 EED5Z205

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Caja CH-BOX para instalaciones VRF a tres tubos, gama SET FREE, mod. CH-6.0N2
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

7 EED5Z206

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

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Mando cableado multifunción, mod. PC-ARF8 EED5Z207

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 28Data:

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

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-102XN39 EED5Z208

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

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-162XN310 EED5Z209

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-322XN311 EED5Z210

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-52XN312 EED5Z211

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

13 EF5AA3B1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

14 EF5A93B1

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

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

15 EF5A83B1

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

C#*D#*E#*F#1 26,000 26,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 29Data:

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

16 EF5A73B1

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

C#*D#*E#*F#1 36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

17 EF5A62B1

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

C#*D#*E#*F#1 93,000 93,000

TOTAL AMIDAMENT 93,000

m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

18 EF5A52B1

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

C#*D#*E#*F#1 76,000 76,000

TOTAL AMIDAMENT 76,000

m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

19 EF5A42B1

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

C#*D#*E#*F#1 71,000 71,000

TOTAL AMIDAMENT 71,000

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

20 EFQ33G9K

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

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

21 EFQ33C7K

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

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

22 EFQ33C6K

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 30Data:

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

C#*D#*E#*F#1 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

23 EFQ33A5K

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

C#*D#*E#*F#1 36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

24 EFQ33A4K

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

C#*D#*E#*F#1 93,000 93,000

TOTAL AMIDAMENT 93,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

25 EFQ3383K

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

C#*D#*E#*F#1 76,000 76,000

C#*D#*E#*F#2 71,000 71,000

TOTAL AMIDAMENT 147,000

U Integració del nou sistema de clima en el sistema de control existemt HITACHI CS-NET 8.1. Inclou cablejat de bus de
control entre tots els equips i el servidor. Inclou programació i alta de les noves unitats en el sisrmea de control, amb
elemenrts gràfica associats.

26 EV002015

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 31Data:

u Humidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M
Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado. Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae rdmeilc taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de estado, alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA)

27 EEC1Z101

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

28 EFA16542

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

C#*D#*E#*F#1 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓCAPÍTOL 09
DITRIBUCIÓ D'AIRETITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758
m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat
encastat en el cel ras

1 EE51EQ1A

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

C#*D#*E#*F#1 IMP 248,000 248,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 32Data:

C#*D#*E#*F#2 RET 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#3 AIRE EXT 46,000 46,000

C#*D#*E#*F#4 EMBOCADURES 35,000 3,000 105,000

TOTAL AMIDAMENT 464,000

u Difusor rotacional placa 1200x300, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió
circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X16

2 EEK8Z102

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

C#*D#*E#*F#1 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

u Difusor rotacionall placa 1200x300, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió
circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X26

3 EEK8Z103

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Difusor rotacionall placa 600x600, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió
circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW 600X24

4 EEK8Z104

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Reixeta retorn, de placa 1200x300 microperorada 43%, d'alumini anoditzat platejat, de 1255x 225m, d'aletes separades
20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment
Ref TROX GLB
Amb marc portafiltre

5 EEK2Z101

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

C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Reixeta de retorn de  625x125 mm, d'aletes FIXES, de secció recta i fixada al bastiment
TROX AH

6 EEK7Z501

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en
Z i fixada al bastiment

7 EEKN1DB0

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

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

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 33Data:

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 225x125 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
amb regulació

8 EEK21847

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

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 325x225 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
amb regulació

9 EEK21B87

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

10 EEKP2211

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb
suports

11 EE52Q12A

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

C#*D#*E#*F#1 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓCAPÍTOL 09
VENTILACIO I EXTRACCIÓTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Recuperador Entálpico, K1002
HITACHI, de 1250  m3/h.

1 EED5Z107

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Suministre i col.locació de boca de ventilació marca trox o equivalent, modelo z-lvs-125. materials, i ma d'obra.
totalemente instal.lat

2 EE52Z308

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

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 34Data:

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, muntat
superficialment

3 EE42B632

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

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓCAPÍTOL 09
VARISTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Legalització de les instal·lacións davant dels organismes oficials, incloent tràmits, tases i visats, aportació plànols as built,
certificats d'homologació d'equips, característiques d'equips i sistemes, quadre resum per l'usuari plastificat, posta en
marxa de la intsal·lació degudament comprovada, verificada  i en funcionament.

1 EV000001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 EFA16542

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

C#*D#*E#*F#1 78,000 78,000

TOTAL AMIDAMENT 78,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
XARXA AIGUA FREDA I CALENTA SANITARIACAPÍTOL 10
DISTRIBUCIÓTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa d'aigua freda a la existent, amb les elements i materials
necessaris. Totalment acabat

1 XPAU0002

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa de sanejamemt fecal a la existent en p5, amb tots els elements i
materials necessaris, incloent reposició de sostres si resulten afectats, i substitució de baixant de fibrociment per baixant
de PVC de diàmetre 125mm a tota l'alçada de la planta en els patis d'instal.lacions, connectat a dalt i baix amb baixant
existent. Inclou p.p. d'enderrocs, càrrega a camió o contenidor i transport a abocador autoritzat, connexions i tots els
elements auxiliars necessaris per a dur a terme els treballs. Tot inclòs per tal que quedi perfectament acabat. 

2 XPAU0013

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 35Data:

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr25 de
la sèrie niron d'italsansoldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

3 EFC15A22EG2H

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

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr20 de
la sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4 EFC14A22EG2G

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

C#*D#*E#*F#1 34,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr16 de
la sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5 EFC13A22EG2F

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

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

6 EFQ33C9K

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

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

7 EFQ33C7K

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

C#*D#*E#*F#1 34,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

8 EFQ33C6K

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

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 36Data:

U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

9 EN316327

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´10 EJ2Z4139

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ML Connexió aparell. incloent maniguets i vàlvules d'escaire11 ENFBZ901

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

C#*D#*E#*F#1 INODOR/ABOCADOR/URINARI 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 LAVABO 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 AIGUERA 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISCAPÍTOL 11
DETECCIÓTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície,
muntat superficialment
ref:NOTIFIER

1 EM112120

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

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil,
direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
NOTIFIER

2 EM1421D2

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior
NOTIFIER

3 EM131211

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

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

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 37Data:

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cable manguera de coure de 2x1,5+1x0.75mm2 segons normes UNE 21022 i UNE-EN 50267-2.1 categoria lliure
d'halògens, col.locat en tub

4 EG31N206

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

C#*D#*E#*F#1 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment5 EG153B22

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

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISCAPÍTOL 11
EXTINCIÓTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa de bies a la existent de bies's 50, amb les elements i materials
necessaris. Totalment acabat. Inclou les tasques de buidat i reomplert de la instal.lació existent

1 XPAU0003

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

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

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u BIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de 1360x555x200 mm, conjunto vertical, con caja para empotrar
con la devanadera fija, premarco con puerta ciega pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada

2 EM23Z901

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

3 EF11HA22

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

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de 2'' a 4'' de diàmetre,
com a màxim

4 E89FU010

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 38Data:

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

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

5 EM31261K

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment6 EM31351K

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

7 EMSB31P2

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

C#*D#*E#*F#1 EXTINTOR 5,000 5,000

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

C#*D#*E#*F#3 BIES 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISCAPÍTOL 11
VARISTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Collaríde protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, , per a segellar buits de pas d'instal·lacions entre
sectors

1 K7D6Z007

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

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

2 EMSBCDP2

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 39Data:

COMUNICACIONS I SEGURETATCAPÍTOL 12
VEU DADESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sanejament i desconnexió dels cables de xarxa existents en rack P1 que actualment donen servei a la pl 6.1 EP74Z007

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Safata aïllant de PC + ABS sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment, muntada suspesa de
paraments horitzontals

2 EG2C4G14

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

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect

3 EP434640

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

C#*D#*E#*F#1 2.590,000 2.590,000

TOTAL AMIDAMENT 2.590,000

u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

4 EP731J82

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

C#*D#*E#*F#1 83,000 83,000

TOTAL AMIDAMENT 83,000

u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada5 EG611031

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

C#*D#*E#*F#1 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior, col·locat6 EG671114

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

C#*D#*E#*F#1 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

u Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC
11801:2002, Classe E. Cal lliurar els documents d'homologació i calibrat de l'equipament, i les certificacions, en format
electrònic, a la direcció facultativa.

7 EP43U900

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 40Data:

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

C#*D#*E#*F#1 83,000 83,000

TOTAL AMIDAMENT 83,000

u Pannell 24 ports RJ45 cat 6 F/UTP AMP Netconnect, amb connector i connexió per IDC, instal.lat en rack existent.8 EP73Z999

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats
d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament

9 EP74C411

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Commutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V, col.locat i connectat

10 EP7E1E10

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
COMUNICACIONS I SEGURETATCAPÍTOL 12
SEGURETAT ANTIINTRUSIÓTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntage, custodia i posterior muntatge d'element del sistema de control d'accesos i antiintrusió o seguretat, per
ubicar-lo d'acord amb la nova distribució d'arquitectura. Inclou pp de material de muntatge i proves de funcionament un
cop reienstal.lat, amb reconfiguració de la central si fos necessari tant en el moment del desmuntatge com fel muntatge. 

1 EM12Z901

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

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

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

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

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

C#*D#*E#*F#5 LECTOR PROXIMITAT 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Desmuntage, custodia i posterior muntatge de quadre de sistema de control d'acessos2 EM12Z902

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

C#*D#*E#*F#1 CONTROL PORTES 1,000 1,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 41Data:

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Contacte magnètic, encastat3 EMD21001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a
interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat. Compatible amb sistema actual DORLET

4 EMP2U001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interface entre el lector de targetes i el controlador central d'accés, per a 2 lectors de targetes, instal·lat
Compatible amb sistema actual DORLET

5 EMP4U001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, encastat6 EG641171

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
AJUDES A LES INSTAL.LACIONSCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida unitària relativa a totes les ajudes nececessàries durant les obres del ram de paleta a totes les instal.lacions a
executar, incloent l'obertura i tapat de rases, regates, desmuntatges o reposició d'elements i resta de petits treballs per tal
de dur a terme les instal.lacions.

1 HX000019

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida unitària relativa a la seguretat i salut a l'obra.1 HX000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.:02/02/16 42Data:

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió o contenidor, amb un
recorregut de fins a 5 km.

1 K2R64233

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

C#*D#*E#*F#1 escala 4,000 1,000 0,300 1,150 1,380

C#*D#*E#*F#2 paredo ceramic 106,200 0,100 1,150 12,213

C#*D#*E#*F#3 portes 1,000 2,000 0,005 1,150 0,012

C#*D#*E#*F#4 cel ras + inst 515,000 0,050 3,000 1,150 88,838

C#*D#*E#*F#5 terratzo 54,000 0,050 1,150 3,105

C#*D#*E#*F#6 enrajolat 124,000 0,050 1,150 7,130

C#*D#*E#*F#7 inodor 9,000 1,000 0,250 1,150 2,588

C#*D#*E#*F#8 lavabo 11,000 1,000 0,300 1,150 3,795

C#*D#*E#*F#9 divisions interiors lleugeres 390,000 0,100 1,150 44,850

C#*D#*E#*F#10 revestiment fusta 46,800 0,050 1,150 2,691

C#*D#*E#*F#11 paviment flotant 47,000 0,100 1,150 5,405

C#*D#*E#*F#12 revestiment marbre 54,000 0,050 1,150 3,105

TOTAL AMIDAMENT 175,112

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 K2RA7580

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

C#*D#*E#*F#1 175,112 175,112

TOTAL AMIDAMENT 175,112

PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2OBRA 01
VARISCAPÍTOL 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida unitària relativa a la neteja final de l'obra: retirada de tots els materials sobrants i neteja a fons de tota la planta per
la seva entrega a la propietat.

1 HX000002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro







Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

PRESSUPOST Pàg.:02/02/16 1Data:

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2148J34 m2 Enderroc d'escala, inclosos revestiments superiors inferiors, a mà
i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 127)

4,00045,66 182,64

2 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica defins a 10 cm de gruix,
inclosos enrajolats o revestiments de fusta, portes i bastiments,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 128)

106,2007,46 792,25

3 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 139)

1,0004,27 4,27

4 KX000001 u Desmuntatge i reserva, on indiqui la DF, de mampara mòbil per a
la seva posterior reutilització. (P - 206)

1,00085,30 85,30

5 K218A610 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
137)

515,00013,86 7.137,90

6 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 138)

54,0008,53 460,62

7 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 136)

124,2009,81 1.218,40

8 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 140)

9,00015,07 135,63

9 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
141)

11,00016,64 183,04

10 K2180001 m2 Enderroc de divisions interiors lleugeres, que inclouen plafons
fenòlics o similars, portes, perfileria metàl.lica i parts envidriades,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 129)

390,0007,46 2.909,40

11 K2180002 m2 Enderroc del revestiment de fusta i alumini dels pilars, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 130)

46,8007,46 349,13

12 K2180003 m2 Desmuntatge de paviment flotant, inclosos peus de suport, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 131)

47,0006,40 300,80

13 K2180004 u Retirada de tots els elements de mobiliari existent (taules,
cadires, arxivadors, ...) així com cortines, i altres elements per tal
de deixar els espais completament buits, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor o a
dependencies de mercarbarna (segons indiqui la DF) (P - 132)

1,000682,40 682,40

14 K2180005 m2 Arrencada de revestiment de marbre en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 133)

54,00011,73 633,42

15 K2180006 u Retirada de totes les instal.lacions, aplics, ..., amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P -
134)

1,000363,56 363,56

16 K2180007 u Partida unitària relativa al desmuntatge, desballestament i
enderroc d'aquelles instal·lacions existents que no estiguin
ubicades en cel ras. (P - 135)

1,000500,00 500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 15.938,76

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

PRESSUPOST Pàg.:02/02/16 2Data:

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL ESTRUCTURES I PALETERIA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7D21592 m2 Aïllament amb morter format per ciment i llana de roca ignífuga
de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials,
garantint un E90. Inclòs certificat. (P - 153)

520,00020,94 10.888,80

2 K7D21593 m2 Aïllament amb morter format per ciment i llana de roca ignífuga
de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals,
garantint un E90. Inclòs certificat. (P - 154)

234,51022,08 5.177,98

3 G443511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols. Tot segons plànols d'estructura. (P - 123)

42,7001,87 79,85

4 E44ZAA25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb cargols, varilles roscades i resines. Tot inclòs segons
plànols d'estructura. (P - 1)

19,6404,13 81,11

5 E4LM1B30 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer
galvanitzat i prelacat de 0.75 mm. Inclosa malla de 15x15 cm i
diàmetre 6mm i rodons de diàmetre 10mm. Tot segons plànols
d'estructura. (P - 2)

4,50054,02 243,09

6 K45918G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/P/12/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 12 mm, abocat amb cubilot. (P - 144)

0,574110,56 63,46

CAPÍTOLTOTAL 01.02 16.534,29
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CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K9DC0001 m2 Paviment de rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30, preu
alt, col·locat a junt seguit tal i com apareix als plànols de acabats.
Classe 2, antilliscant. Col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-E S1 (UNE-EN12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Inclòs recrescut de morter de 2 cm de promig
per assolir el nivell de paviment de la planta (P - 172)

43,00053,64 2.306,52

2 K9M20001 m2 Suminstre i aplicació d'imprimació i pasta allisadora, de 2/3 mm
de gruix sobre paviment existent. Model Mapei model Ultraplan o
equivalent (P - 173)

468,3005,23 2.449,21

3 K9P60001 m2 Suministre i col.locació de paviment de Linoleum antiestàtic d'alt
transit de la marca Armstrong – Dlw model Colorette PUR
137-080, de 2,5 mm. de gruix. Subministrat en rotllos de 200 cm
de ample. Encolat amb cola de dispersió aquosa i juntes
termo-soldades sobre morter autonivellant
Exigencia reacció al foc; EFL
 (P - 174)

386,00030,90 11.927,40

4 E9R2P092 m2 Suministre i col.locació de paviment de moqueta en rotlle de la
marca Armstrong model Strong 951 o equivalent, classe 23/33,
de 6,5mm de gruix, punxonada, teixida, resistència a l'abrasió,
suministrada amb rotlle, col·locada amb adhesiu acrílic de solució
alcohòlica.
Exigencia reacció al foc; EFL (P - 6)

82,30029,49 2.427,03
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5 KX000015 m2 Barrera de protecció de paviment pel transcurs de l'obra fins el
dia de la seva entrega. Cartró col·locat i solapat per tal d'evitar
qualsevol problema en el paviment col·locat de vynil. Es tindrà
sempre es perfecte estat per ser util en la protecció (P - 208)

465,0000,91 423,15

6 KX000014 u Subministre i col·locació de remat de planxa d'inoxidable de
30mm per pas en canvi de tipus de paviment. (P - 207)

9,00046,16 415,44

CAPÍTOLTOTAL 01.03 19.948,75
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CAPÍTOL TANCAMENTS I DIVISÒRIES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K612TRAK m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM
II (P - 147)

15,08733,92 511,75

2 K614D71E m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de
500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 148)

83,04414,39 1.195,00

3 K6524B4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Construït de forjat a forjat i
sobre bandes elàstiques.
 (P - 150)

49,37449,23 2.430,68

4 K6524B4DKXR1 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca tipus
ISOVER ACUSTILAINE 100 serie Envà sec. (P - 151)

55,71855,35 3.083,99

5 K652HB4DKXR1 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W ref. 22904 de la serie Envà
sec, divisoris d'ISOVER. El conjunt ha de complir una EI90 (P -
152)

8,84560,79 537,69

6 K83E6K6A m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de
gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de
roca (P - 159)

9,75036,45 355,39

7 K83EEPAA m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades
mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de
perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm
amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix cada i
aïllament amb plaques de llana de roca (P - 160)

46,08038,65 1.780,99

8 K6520001 m Suministre i col.locació de barrera fònica Arena plenum o
equivalent, a col.locar entre mamapara i forjat, panell semirígid

28,27328,19 797,02
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de llana mineral arena de 80mm de gruix, revestit per les dues
cares amb una làmina de kraft-alumini, amb resistència al foc
C-s1,do, i un aïllament acústic de 33 dBA. 
 (P - 149)

CAPÍTOLTOTAL 01.04 10.692,51
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CAPÍTOL REVESTIMENTS I PINTATS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K8449220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H),
per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0  (P - 163)

4,80033,80 162,24

2 K8445220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb
entramat d'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.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0  (P - 162)

104,94031,46 3.301,41

3 K84B5451 m2 Cel ras registrable de lames d'acer postlacat amb superfície llisa
de color estàndard, amb cantell bisellat, de 200 mm d'ample,
classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura
oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma
d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris
tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada
0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclosa
p.p. d'elements de trobada amb els paraments verticals.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0  (P - 165)

53,95063,22 3.410,72

4 K8440002 m2 Cel ras de plaques de guix laminat, de 15 mm de gruix i amplada
variable, per tal de resoldre les trobades de contacte amb el fals
sostre metal.lic, vora afinada (BA), amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Segons plànols
de detall.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0  (P - 161)

12,40056,34 698,62

5 K84B7439 m2 Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície
microperforada de color estàndard, amb cantell bisellat, de
600x600 mm, amb atenuant acústic de fibra mineral, classe
d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció
al foc A2-s1, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat
formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m
com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió
col·locats a l'ample de la placa cada 0,5 m, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0  (P - 166)

29,16073,94 2.156,09

6 K84B0001 m2 Suministre i col.locació de fals sostre registrable format per peces
de xapa microperforada de dimensions 300x1200mm acabat
lacat amb RAL 9010, amb perfileria oculta i vel acústic negre,
sistema AL30 de Lledó o equivalent. Compleix B-s3-d0.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0  (P - 164)

328,45033,75 11.085,19

7 K81131A1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m 165,79720,11 3.334,18
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d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de
designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de
regle (P - 156)

8 K82C1S2J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30, grup BIa (UNE-EN
14411), Clase 1, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 158)

132,23034,55 4.568,55

9 K8122113 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola
A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 157)

62,46111,93 745,16

10 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0  (P - 169)

330,5303,98 1.315,51

11 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0  (P - 170)

122,1404,52 552,07

12 K8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0  (P - 168)

28,8873,87 111,79

13 K89A2BA0 m2 Pintat de portes metàl.liques, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0  (P - 171)

9,25212,51 115,74

14 K9U00013 m Suministre i col.locació de sòcol de trusplas de 100mm d'alçada
de color a definir per la DF
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

 (P - 175)

128,0209,95 1.273,80

15 E83K0002 m2 Suministrament i col.locació de revestiment format per llistons de
fusta de pi de 2x2cm sobre panell de DM de 16mm, tot xapat
amb bambú de 0.6mm acabat vertical torrat de la marca Moso o
equivalent. Col.locat sobre rastrells horitzontals de DM 3mm
fixats al parament vertical. Inclou brancals i dintell per la trobada
amb les portes dels ascensors. Acabat amb vernís acrílic acabat
natural. Sense juntes horitzontals. Tot els elements auxiliars
inclosos. Tot inclòs i segons plànols de detall.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 
 (P - 3)

37,634100,00 3.763,40

16 EB92U200 m2 Suministrament i col.locació de vinil autoadhesiu en portes i
mampares de vidre, per una franja de 85cm d'alçària. Model a
escollir per la DF.  (P - 7)

25,75548,64 1.252,72

17 K84BZ222 m2 Formació tabica pladsur en refòs fals sostre amb incorporació
perimetral d'ill.luminació led regulab (P - 167)

1,000735,00 735,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 38.582,19
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CAPÍTOL FUSTERIES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KAQDX001 m2 M1 a M8 - Suministrament i col.locació mampara fixa monovidre
a testa d'Ibermodul model Futura o equivalent, de terra a sostre,
amb vidre butil 5+5 Stadip transparent, cantells polits subjectes
entre sí mitjançant junt transparent autoadhesiu de doble cara,
amb perfileria interior d'alumini extrusionat de 50x30 mm, cordó
d'escuma amortidor de vibracions. Perfileria exterior de marcs de
vidre portes de 85 mm d'ample, coronació superior i inferior amb
tub d'alumini extrusionat de 50x50 mm, amb sistema de regulació

63,402100,00 6.340,20
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d'alçades, tot en alumini lacat, color a definir per la DF. El conjunt
ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA. Fusteries M1 a M8
segons plànols de fusteries.
 (P - 181)

2 KAQDX010 u F1 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb
perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller,
color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de
gruix. El conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA i
una protecció al foc de EI90. Fusteries F1 segons plànols de
fusteries.
 (P - 182)

1,0005.330,00 5.330,00

3 KAQDX011 u F2 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb
perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller,
color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de
gruix. El conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA i
una protecció al foc de EI90. Fusteries F2 segons plànols de
fusteries. (P - 183)

1,0006.420,00 6.420,00

4 KAQDX012 u F3 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb
perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller,
color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de
gruix. El conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA i
una protecció al foc de EI90. Fusteries F3 segons plànols de
fusteries. (P - 184)

1,0007.050,00 7.050,00

5 KAQDX013 u F4 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb
perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller,
color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de
gruix. El conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA i
una protecció al foc de EI90. Fusteries F4 segons plànols de
fusteries. (P - 185)

1,0002.480,00 2.480,00

6 KAQDX014 u F5 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb
perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller,
color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de
gruix. El conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA i
una protecció al foc de EI90. Fusteries F5 segons plànols de
fusteries. (P - 186)

1,0004.130,00 4.130,00

7 KAQDX020 m2 m1 a m4 - Suministrament i col.locació de mampara fixa
monovidre a testa d'Ibermodul model Futura o equivalent, amb
vidre butil 5+5 Stadip transparent, cantells polits subjectes entre
sí mitjançant junt transparent autoadhesiu de doble cara, amb
perfileria interior d'alumini extrusionat de 50x30 mm, cordó
d'escuma amortidor de vibracions. Perfileria exterior de marcs de
vidre portes de 85 mm d'ample, coronació superior i inferior amb
tub d'alumini extrusionat de 50x50 mm, amb sistema de regulació
d'alçades, tot en alumini lacat, color a definir per la D.F. Ampit
inferior cec de 80 cm d'altura amb doble tauler d'aglomerat de 16
mm, sobre perfileria d'alunimi interior i llana de roca de 50mm de
gruix, acabat amb melamina acabat soft, color a escollir per la
D.F. Les juntes del vidre i dels panells d'aglomerat seran
coincidents, segons l'alçat. El conjunt ha de complir un aïllament
acústic de 33 dBA
. Fusteries m1 a m4  segons plànols de fusteries.
 (P - 187)

74,91696,00 7.191,94

8 KAQDX030 u P1 i P1' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta batent
d'una fulla de 800mm d'amplada lliure de pas, enrasada amb la
mampara, sense perfileria vista, formada per tauler aglomerat de
16 mm amb acabat de melamina acabat soft. Maneta sèrie
2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora ferratges, pany de cop, clau i
topall.. Fusteria P1 i P1' segons plànols de fusteries.
 (P - 188)

14,000490,00 6.860,00

9 KAQDX031 u P2 - Suministrament i col.locació de bastiment i porta batent
d'una fulla de 800mm d'amplada lliure de pas, enrasada amb la

1,000826,87 826,87
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mampara, sense perfileria vista, formada per tauler aglomerat de
16 mm amb acabat de melamina acabat soft. Maneta sèrie
2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora ferratges,pany de cop, clau i
topall. Fusteria P2 segons plànols de fusteries.
 (P - 189)

10 KAQDX032 u P4 i P4' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta
tallafocs formada per dues fulles batents de 80 i 40 cm d'amplada
lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de 25 mm de gruix, amb
perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacada en
taller, color a escollir per la d.f. Incorpora ferratges, pany de cop,
clau i topall, i passador per a fixar la fulla de 40 cm. Compleix una
protecció al foc EI 45. Fusteria P4 i P4' segons plànols de
fusteries.
 (P - 190)

3,0004.010,00 12.030,00

11 KAQDX033 u P5 - Suministrament i col.locació de bastiment i porta tallafocs
batent, d'una fulla de 800mm d'amplada lliure de pas i 2570mm
d'alçada, de xapa per pintar. Incorpora ferratges, pany de cop,
clau i topall. Compleix una protecció al foc EI 45. Fusteria P5
segons plànols de fusteries.
 (P - 191)

2,000628,89 1.257,78

12 KAQDC002 u P7 i P7' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta batent
d'una fulla de 700mm d'amplada lliure de pas formada per
bastiment de fusta d'avet i nucli de 40mm de llana de roca,
acabada amb DM d'e=8mm amb acabat de melamina acabat
soft, color a escollir per la DF. Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon
2000. Incorpora ferratges, tancaportes i topall. Fusteria P7 i P7'
segons plànols de fusteries.

 (P - 177)

4,000327,40 1.309,60

13 KAQDX034 u P8 - Suministrament i col.locació de muntant fix de mampara
FUTURA d'IBERMODUL o equivalent, de 200mm d'amplada i
2570mm d'altura, format per perfileria d'alumini, amb doble tauler
d'aglomerat de 16 mm acabar amb melamina acabat soft, color a
escollir per la D.F., amb fibra de vidre a l'interior. Electrificat per
incorporar mecanismes. Fusteria P8 segons plànols de fusteries.
 (P - 192)

18,000110,00 1.980,00

14 KAQDC007 u P9 - Suministre i col.locació de bastiment i porta de fusta de
650mm d'amplada, 1500mm d'altura per incorporar BIE
empotrada. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou
ferratges i L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a
l'interior de la porta com a tirador. Franja de 650mm d'ample x
200mm d'altura refosa 5mm per enganxar senyalètica
d'emergència. El conjunt ha de garantir EI45. Fusteria P9 segons
plànols de fusteries.

 (P - 180)

2,000298,62 597,24

15 KAQDC005 u P10 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta
de 420mm d'amplada cadascuna, 850mm d'amplada en total i,
2570mm d'altura per armari d'instal·lacions. Acabada estratificat
blanc per la cara interior i xapat amb xapa de bambú marca
Moso o equivalent per la cara exterior. Inclou ferratges, pany i
clau, i L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior
de la porta com a tirador. Fusteria P10 segons plànols de
fusteries.
 (P - 179)

1,000388,75 388,75

16 KAQDC004 u P11 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta
de 850 mm d'amplada en total i 2570 mm d'altura per armari
d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per les dues cares.
Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini de 20x20mmx 200mm
d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. El conjunt ha
de garantir EI45.
 (P - 178)

2,000256,63 513,26
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17 E83K0004 m2 R1 - Suministrament i col.locació de revestiment de porta existent
amb melamina acabat soft. Fusteria R1 segons plànols de
fusteries. (P - 4)

30,84061,71 1.903,14

18 K6000007 m2 Suministre i col.locació de divisòria sanitària formada per sistema
de peus i ferratges d'acer inoxidable AISI316 i panell fenòlic
autoportant de 13mm de gruix de color a escollor per la DF.
Subjecció superior amb perfil U d'acer inox. Inclou ferratges,
pestells i tiradors. 

 (P - 146)

8,836107,12 946,51

19 K6000002 m2 Suministre i col.locació de frontal sanitària formada per sistema
de peus i ferratges d'acer inoxidable AISI316 i panell fenòlic
autoportant de 13mm de gruix de color a escollor per la DF.
Sense peus en pla frontal. Subjecció superior amb perfil U d'acer
inox. Inclou ferratges, pestells i tiradors. . (P - 145)

10,433135,10 1.409,50

20 KAF1C774 u Substitució de vidre per reixa d'intempèrie , col·locada sobre
bastiment de base, d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat i
reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i per a
fixar al bastiment. Tot inclòs. (P - 176)

2,000156,10 312,20

CAPÍTOLTOTAL 01.06 69.276,99

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL EQUIPAMENT FIX I MOBILIARI07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KJ13B71T u Suministre i col.locació de lavabo rentamans mural de porcellana
vitrificada color blanc amb forat per una aixeta i sifó metàl.lic
cromat incorporat, connectat a la xarxa d'evacuació, sèrie Vero
de Duravit 500x470 o equivalent. Inclosa part proporcional de
connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de 40mm de
diàmetre. (P - 194)

7,000218,24 1.527,68

2 KJ14BA1Q u Suministre i col.loació d'inodor de porcellana vitrificada de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc. Col.locat
sobre paviment, segellat i connectat a la xarxa d'evacuació. Sèrie
D-Code de Duravit o equivalent. Inclosa part proporcional de
connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de 110mm de
diàmetre. (P - 195)

7,000214,20 1.499,40

3 KJ16B213 u Suministre i col.locació d'urinari de porcellana sèrie D-Code de
Duravit o equivalent, connectat a la xarxa d'evacuació. Inclosa
part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent tub de
PVC de 50mm de diàmetre.   (P - 196)

4,000117,91 471,64

4 KJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 198)

5,00066,74 333,70

5 KJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de
310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 199)

5,00038,75 193,75

6 KJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68x131x150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
(P - 205)

7,00019,10 133,70

7 KJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 200)

1,00092,91 92,91

8 KJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat

1,000270,05 270,05
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amb fixacions mecàniques (P - 201)

9 KJ23113G u Suministrament i col.locació d'aixeta temporitzada per a lavabo,
model Controlpress de la casa Grohe ref:36173 o equivalent. (P -
197)

7,00068,17 477,19

10 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat encolat sobre
parament enllatat amb fusta de pi de 10mm, enrasat amb
l'enrajolat dels lavabos (P - 8)

5,29864,63 342,41

11 KJ4Z0001 u Suministre i col.locació de porta escombreta i escombreta de wc,
acabat metàl.lic acollat mecànicament a la paret (P - 202)

9,00049,84 448,56

12 KJ4Z0002 u Suministre i col.locació de papera mural d'acer inoxidable. (P -
203)

5,000120,36 601,80

13 KJ4Z0003 u Pictogrames per lavabos homes, dones i minusvàlids realitzat
amb xapa d'alumini anoditzat i retallat simblologia, de 60x20,
encolats a la porta segons disseny de la DF. (P - 204)

5,00040,12 200,60

14 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6
m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat (P - 120)

5,000163,34 816,70

15 EQ710001 m Suministrament i col.locació de mobiliari de cuina office en forma
de L de 60x80x292 i 60x80x173 per cuina amb melamina blanca,
amb portes, amb mòduls de dos prestatgeries interiors i mòduls
de de calaixos de 60x60x80, amb sòcol i ferratges, tirador
d'alumini, recolzat al terra i collat a la paret. (P - 118)

3,950484,16 1.912,43

16 EQ5AU010 m Suministrament i col.locació de taulell de silestone, de 20 mm de
gruix, cantell polit, col·locat sobre suport mural, amb forats per
aigüera i encastat al parament.  (P - 117)

3,950325,01 1.283,79

17 KJ130001 u Suministre i col.locació d'aiguera de planxa d'acer inoxidable
amb una pica de 60cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu mitjà, encastada al taulell de la cuina i aixeta
mescladora, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets,
model Logica de Roca o equivalent. Inclou elements auxiliars per
a ser connectat a la xarxa. Inclou aixeta monocomandament
connectada al sistema d'aigua. (P - 193)

1,000247,43 247,43

18 EQ71Z007 u Subministrament i col·locació de cortina doble replegable
motoritzada formada per una capa de teixit foscurit i una de teixit
translúcid, amb motor doble de 4 fils (P - 119)

1,00012.150,00 12.150,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07 23.003,74

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL ELECTRICITAT08

TITOL 3 ESCOMESA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1QZ101 u Treballs de connexió en Quadre General de la nova linia. Inclou
petit material auxiliar i la realització en horari que no interferixi
amb el funcionamnet de l'edifici. Instal.lat  (P - 59)

2,000138,24 276,48

2 EG415FJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 74)

1,000119,50 119,50

3 EG415FJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 73)

1,00069,39 69,39
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4 EG312676 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 66)

30,00013,62 408,60

5 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 65)

30,0006,71 201,30

TITOL 3TOTAL 01.08.01 1.075,27

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL ELECTRICITAT08

TITOL 3 QUADRES I EQUIPS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1Q0000 U Quadre de distribució general, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc
metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, plaques suports i
tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema
corresponent, incloent analitzador de xarxes (cvm circutor o
similar), i transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus
elements i accessoris per al seu connexionat. aparamenta i
estructura del quadre de la marca merlin gerin. tipus
prisma-sistema-g  .ref: q.g.d.bt quadre general de distribució 
 (P - 56)

1,0004.304,32 4.304,32

2 EG1Q0002 U Quadre de distribució SAI, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc
metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, plaques suports i
tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema
corresponent, incloent analitzador de xarxes (cvm circutor o
similar), i transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus
elements i accessoris per al seu connexionat. aparamenta i
estructura del quadre de la marca merlin gerin. tipus
prisma-sistema-g  .ref:  SAI (P - 57)

1,0001.998,16 1.998,16

3 EG1Q0003 U Quadre de distribució SALA JUNTES format per armari/s
metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10
sobre estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i
marc metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, plaques suports
i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema
corresponent, incloent analitzador de xarxes (cvm circutor o
similar), i transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus
elements i accessoris per al seu connexionat. aparamenta i
estructura del quadre de la marca merlin gerin. tipus
prisma-sistema-g  .ref:  SALA JUNTES (P - 58)

1,000352,16 352,16

TITOL 3TOTAL 01.08.02 6.654,64

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL ELECTRICITAT08

TITOL 3 LINIES I CANALITZACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 EG2C4G14 m Safata aïllant de PC + ABS sense halògens perforada, de
60x200 mm, amb 1 compartiment, muntada suspesa de
paraments horitzontals (P - 61)

40,00067,38 2.695,20

2 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 63)

120,0002,22 266,40

3 EG312346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 64)

420,0002,92 1.226,40

4 EG351U20 U Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de caixa de
derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure
de denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc
rigid (P - 70)

161,00024,15 3.888,15

5 EG351U30 U Punt de connexió d'aparell (eixugamans/climat/ventil) des de
caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb conductor
de coure de denominació 07hz1-k de 4mm2 de secció i sota tub
de pvc rigid (P - 71)

23,00025,26 580,98

6 EG351U10 U Punt de connexió de llum d'emergència des de caixa de derivació
de la linia principal, realitzada amb conductor de coure de
denominació 07hz1-k de 1,5mm2 de secció i sota tub de pvc
rigid, fins a connexió a aparell (P - 69)

28,00021,96 614,88

7 EG351000 U Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la linia
principal, realitzada amb conductor de coure de denominació
07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc rígid, fins a
connexió a aparell (P - 68)

173,00021,96 3.799,08

8 EG2A3GA1 m Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes,
de 50x100 mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments com a màxim,
muntada sobre paraments (P - 60)

80,00010,01 800,80

9 EG2JCA04JGMU u Columna d'alumini per a mecanismes ref. ALK5400/8 de la serie
Columnes K45 (veure accessoris a Teleblock K45) de SIMON ,
amb quatre cares útils, col·locada (P - 62)

3,000449,64 1.348,92

TITOL 3TOTAL 01.08.03 15.220,81

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL ELECTRICITAT08

TITOL 3 ENLLUMENAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHA1Z206 U VARIANT II G3 Módulo 1.200 x 300 mm 1 salida de luz LED840
33W, 4000K, CRI>80, 3646 lm, 4,5Kg, 220-240 V / 50-60 Hz.,
equipo de funcionamiento regulable DALI ,1197 x 297 x 56 mm.
Luminaria de empotrar con componente óptico microprismático
para uso en oficinas. Empotramiento polivalente. Color blanco.
Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco.
La conexión eléctrica se realiza a clema de conexión rápida. Las
versiones para techos de perfilería vista en T incorporan
manguera de conexión de 500 mm. Tensión de alimentación:
220-240 V / 50-60 Hz. Factor de potencia corregido 0,95.
Montaje: en las versiones de empotramiento polivalente(1),
mediante anclajes de montaje rápido que permiten una
regulación precisa de la luminaria en techos con espesores
comprendidos entre 5 y 45 mm (incluidos en el suministro).
Nueva tecnología de ópticas con estructura microprismática de
alta transparencia formada por una matriz de microconos de
base hexagonal para un total control del deslumbramiento.
Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento: L <1.000

54,000179,61 9.698,94
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cd/m2 a 65° respecto a la vertical para un UGR 19. LED840 con
alta selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el
flujo luminoso emitido y la temperatura de color declarada. (P -
84)

2 EHA1Z207 U OD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830 18W,
3000K, CRI>80, 1080 lm, 1Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de
funcionamiento no regulable ,174 x 115 mm. Downlight de
empotrar con reflector de aluminio vaporizado de alto brillo. Color
blanco. Formado por un aro embellecedor de inyección de
aluminio termoesmaltado en color blanco. Montaje empotrado
mediante flejes de sujeción incluidos en el suministro. Espesor
mínimo de techo: 5-7 mm. Tensión de alimentación: 220-240 V /
50-60 Hz.Nueva tecnología de reflectores PHI de alto
rendimiento para una óptima distribución óptica Flood. Difusor
interior con tecnología BRIGHT LIGHT. Alto confort
visual.Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento
L<1.000 cd/m2 a 65° respecto a la vertical para un UGR
19LED830 con alta selección de binning (3 elipses de variación)
que garantiza el flujo luminoso emitid (P - 85)

54,00094,30 5.092,20

3 EHA1Z201 U NUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387 lm,
0,26Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento no
regulable ,75 x 75 x 43 mm. Downlight orientable para
iluminación de acento. Color blanco.. Formado por un cerco
exterior de aluminio de inyección termoesmaltado en blanco. La
función de rotación de 0° a 20° maximiza el alcance de la
iluminación. Montaje empotrado de fácil instalación gracias a dos
flejes. Cristal protector transparente para proteger el CoB y de
fácil limpieza. El suministro de la luminaria incorpora de serie el
equipo de encendido electrónico. Diseño antideslumbrante con
gran apantallamiento de la luz para conseguir un alto confort
visual. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz. Reflector
de aluminio facetado en haz de luz wideFlood.LED830 con alta
selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo
luminoso emitido y la temperatura de color declarada. (P - 83)

23,00035,61 819,03

4 EHA1Z209 U MCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, , equipo de
funcionamiento no regulable ,295 x 129 x 83 mm. Luminaria para
alumbrado de emergenciaLuminarias de emergencia para
instalación empotrada de forma enrasada mediante kit de
empotramiento (ver accesorios) o en superficie (pre-placa de
instalación incluida en suministro). Autonomía 1 hora/2 horas.
Funcionamiento Permanente (P)/No Permanente (NP).
Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz. Batería Ni-Cd. IP22/IP65 IK04.
Cuerpo en policarbonato. Conforme EN 60598-1, EN
60598-2-22. Apta para montaje en superficies inflamables Flujo
luminoso de 100 a 400 lúmenes. Fuente de luz LED. Incluye
difusor opalino, bajo pedido: transparente, Opal y Opalino alto
rendimiento. Luminaria de empotrar o superficie para alumbrado
de emergencia antipánico. Posibilidad de añadir pictograma
como accesorio par
KIT empotramiento (P - 86)

29,00057,61 1.670,69

5 EHV3Z901 u Unidad de programación Avanzada (P - 88) 1,000820,98 820,98

6 EHV3Z902 u Fuente de alimentación para consumo del sistema de control (P -
89)

1,000216,98 216,98

7 EHV3Z903 u Mando RF 2 boton + subir/bajar bl mat , con marco de pared
para empotrar (P - 90)

18,00063,98 1.151,64

8 EHV3Z904 u Botonera de empotrar, blanca de 2 a 6 botones serigrafiables, in
2 contactos. (P - 91)

1,000272,98 272,98

9 EHV3Z905 u Sensor de luminosidad (P - 92) 12,00070,98 851,76

10 EHV3Z805 u Sensor de presencia inalambric per sistema de control de llum (P
- 87)

14,00065,98 923,72
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11 EHV3Z906 u Lledó antena receptora 10+10+10 rf (P - 93) 3,000105,98 317,94

12 EHV3Z907 u Controlador 128 balastos DALI y 32 zonas (P - 94) 1,000796,98 796,98

13 EG35Z601 U Punt de connexió d'element de control de llum (llumeneres,
botonera i antenes) amb bus DALI i de comunicacions des de
controlador en espai quadre elèctric sota tub de pvc  (P - 72)

73,0007,26 529,98

14 EH11Z101 u LASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W -
900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 80 -DALI- WIDE FLOOD - GRIS /
NEGRO (P - 81)

24,000231,22 5.549,28

15 EH11Z102 u LASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W -
900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 85 - DALI- FLOOD - GRIS / NEGRO
(P - 82)

18,000231,22 4.161,96

TITOL 3TOTAL 01.08.04 32.875,06

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL ELECTRICITAT08

TITOL 3 MECANISMES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG63Z901 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per a
encastar (P - 77)

92,00012,85 1.182,20

2 EG62Z902 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
desplaçada VERMELL (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990
per a encastar (P - 76)

64,00013,52 865,28

3 EG731181 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic,
encastat (P - 80)

16,00053,62 857,92

4 EG671114 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior,
col·locat (P - 79)

156,0004,55 709,80

5 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada
(P - 75)

156,0001,64 255,84

TITOL 3TOTAL 01.08.05 3.871,04

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL ELECTRICITAT08

TITOL 3 VARIS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EV000001 U Legalització de les instal·lacións davant dels organismes oficials,
incloent tràmits, tases i visats, aportació plànols as built,
certificats d'homologació d'equips, característiques d'equips i
sistemes, quadre resum per l'usuari plastificat, posta en marxa de
la intsal·lació degudament comprovada, verificada i en
funcionament. (P - 121)

1,000650,00 650,00

TITOL 3TOTAL 01.08.07 650,00

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ09

Euro
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TITOL 3 EQUIPS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EED5Z101 u Agrupación exterior VRF, gama SET FREE, mod.
RAS-28FSXN1E_3p
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics
 (P - 14)

1,00028.673,10 28.673,10

2 EED5Z201 u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-0.8FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics (P - 16)

5,0001.037,10 5.185,50

3 EED5Z202 u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-1.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics (P - 17)

1,000996,10 996,10

4 EED5Z203 u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-2.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics (P - 18)

7,0001.157,10 8.099,70

5 EED5Z204 u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-2.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics (P - 19)

1,0001.181,10 1.181,10

6 EED5Z205 u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-3.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics (P - 20)

2,0001.253,10 2.506,20

7 EED5Z206 u Caja CH-BOX para instalaciones VRF a tres tubos, gama SET
FREE, mod. CH-6.0N2
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics (P - 21)

16,000805,28 12.884,48

8 EED5Z207 u Mando cableado multifunción, mod. PC-ARF (P - 22) 18,000192,28 3.461,04

9 EED5Z208 u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-102XN3 (P - 23)

7,000242,28 1.695,96

10 EED5Z209 u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-162XN3 (P - 24)

3,000313,28 939,84

11 EED5Z210 u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-322XN3 (P - 25)

1,000461,28 461,28

12 EED5Z211 u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-52XN3 (P - 26)

4,000186,28 745,12

13 EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 43)

12,00017,32 207,84

14 EF5A93B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 42)

15,00015,50 232,50

15 EF5A83B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 41)

26,00014,02 364,52

16 EF5A73B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per

36,00012,42 447,12

Euro
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capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 40)

17 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 39)

93,0007,38 686,34

18 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 38)

76,0006,95 528,20

19 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 37)

71,0006,12 434,52

20 EFQ33G9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 28 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 54)

12,00018,51 222,12

21 EFQ33C7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 52)

15,0007,32 109,80

22 EFQ33C6K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 51)

26,0007,28 189,28

23 EFQ33A5K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 50)

36,0006,42 231,12

24 EFQ33A4K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 49)

93,0006,15 571,95

25 EFQ3383K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 48)

147,0004,85 712,95

26 EV002015 U Integració del nou sistema de clima en el sistema de control
existemt HITACHI CS-NET 8.1. Inclou cablejat de bus de control
entre tots els equips i el servidor. Inclou programació i alta de les
noves unitats en el sisrmea de control, amb elemenrts gràfica
associats. (P - 122)

1,0002.100,00 2.100,00

27 EEC1Z101 u Humidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M
Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias
electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado. Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de
Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y

2,0002.979,83 5.959,66
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teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae rdmeilc
taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de estado,
alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA) (P - 13)

28 EFA16542 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 44)

54,0007,30 394,20

TITOL 3TOTAL 01.09.01 80.221,54

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ09

TITOL 3 DITRIBUCIÓ D'AIRE02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EE51EQ1A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN
13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i
recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el
cel ras (P - 10)

464,00020,13 9.340,32

2 EEK8Z102 u Difusor rotacional placa 1200x300, anoditzat, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular
de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X16 (P - 31)

45,000169,28 7.617,60

3 EEK8Z103 u Difusor rotacionall placa 1200x300, anoditzat, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular
de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X26 (P - 32)

3,000204,28 612,84

4 EEK8Z104 u Difusor rotacionall placa 600x600, anoditzat, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular
de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW 600X24 (P - 33)

2,000157,28 314,56

5 EEK2Z101 u Reixeta retorn, de placa 1200x300 microperorada 43%, d'alumini
anoditzat platejat, de 1255x 225m, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment
Ref TROX GLB
Amb marc portafiltre (P - 29)

17,000124,86 2.122,62

Euro
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6 EEK7Z501 u Reixeta de retorn de 625x125 mm, d'aletes FIXES, de secció
recta i fixada al bastiment
TROX AH (P - 30)

1,00068,86 68,86

7 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z
i fixada al bastiment (P - 34)

4,000130,81 523,24

8 EEK21847 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 225x125 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
amb regulació (P - 27)

12,00022,29 267,48

9 EEK21B87 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 325x225 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
amb regulació (P - 28)

2,00029,87 59,74

10 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada
entre els conductes (P - 35)

3,000160,80 482,40

11 EE52Q12A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat,
de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb
suports (P - 11)

6,00026,75 160,50

TITOL 3TOTAL 01.09.02 21.570,16

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ09

TITOL 3 VENTILACIO I EXTRACCIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EED5Z107 u Recuperador Entálpico, K1002
HITACHI, de 1250  m3/h. (P - 15)

2,0002.055,28 4.110,56

2 EE52Z308 U Suministre i col.locació de boca de ventilació marca trox o
equivalent, modelo z-lvs-125. materials, i ma d'obra. totalemente
instal.lat
 (P - 12)

15,00035,00 525,00

3 EE42B632 m Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 160
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, muntat
superficialment (P - 9)

18,00025,05 450,90

TITOL 3TOTAL 01.09.03 5.086,46

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ09

TITOL 3 VARIS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EV000001 U Legalització de les instal·lacións davant dels organismes oficials,
incloent tràmits, tases i visats, aportació plànols as built,
certificats d'homologació d'equips, característiques d'equips i
sistemes, quadre resum per l'usuari plastificat, posta en marxa de
la intsal·lació degudament comprovada, verificada i en
funcionament. (P - 121)

1,000650,00 650,00

2 EFA16542 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 44)

78,0007,30 569,40

TITOL 3TOTAL 01.09.04 1.219,40

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

PRESSUPOST Pàg.:02/02/16 18Data:

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL XARXA AIGUA FREDA I CALENTA SANITARIA10

TITOL 3 DISTRIBUCIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAU0002 u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa d'aigua
freda a la existent, amb les elements i materials necessaris.
Totalment acabat (P - 0)

2,000250,00 500,00

2 XPAU0013 u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa de
sanejamemt fecal a la existent en p5, amb tots els elements i
materials necessaris, incloent reposició de sostres si resulten
afectats, i substitució de baixant de fibrociment per baixant de
PVC de diàmetre 125mm a tota l'alçada de la planta en els patis
d'instal.lacions, connectat a dalt i baix amb baixant existent.
Inclou p.p. d'enderrocs, càrrega a camió o contenidor i transport
a abocador autoritzat, connexions i tots els elements auxiliars
necessaris per a dur a terme els treballs. Tot inclòs per tal que
quedi perfectament acabat. 
 (P - 0)

2,000850,00 1.700,00

3 EFC15A22EG2H M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2
mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr25 de la
sèrie niron d'italsansoldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 47)

8,0005,85 46,80

4 EFC14A22EG2G M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4
mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr20 de la
sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 46)

34,0004,55 154,70

5 EFC13A22EG2F M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 16x2,7
mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr16 de la
sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 45)

24,0004,26 102,24

6 EFQ33C9K M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 53)

8,0008,13 65,04

7 EFQ33C7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 52)

34,0007,32 248,88

8 EFQ33C6K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 51)

24,0007,28 174,72

9 EN316327 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de pn, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
109)

2,00028,63 57,26

10 EJ2Z4139 U Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ (P - 95)

6,00028,70 172,20

11 ENFBZ901 ML Connexió aparell. incloent maniguets i vàlvules d'escaire (P -
110)

23,00032,74 753,02

TITOL 3TOTAL 01.10.01 3.974,86

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201
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CAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS11

TITOL 3 DETECCIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment
ref:NOTIFIER (P - 96)

18,00055,74 1.003,32

2 EM1421D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per trencament d'element fràgil,
direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment
NOTIFIER (P - 100)

2,00052,50 105,00

3 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior
NOTIFIER (P - 99)

1,00036,48 36,48

4 EG31N206 m Cable manguera de coure de 2x1,5+1x0.75mm2 segons normes
UNE 21022 i UNE-EN 50267-2.1 categoria lliure d'halògens,
col.locat en tub (P - 67)

120,0001,48 177,60

5 EG153B22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm,
amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 55)

18,00034,67 624,06

TITOL 3TOTAL 01.11.01 1.946,46

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS11

TITOL 3 EXTINCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAU0003 u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa de bies a
la existent de bies's 50, amb les elements i materials necessaris.
Totalment acabat. Inclou les tasques de buidat i reomplert de la
instal.lació existent (P - 0)

2,000250,00 500,00

2 EM23Z901 u BIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de
1360x555x200 mm, conjunto vertical, con caja para empotrar con
la devanadera fija, premarco con puerta ciega pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada (P - 101)

2,000542,39 1.084,78

3 EF11HA22 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i
DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 36)

8,00032,34 258,72

4 E89FU010 m Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de 2'' a 4'' de diàmetre,
com a màxim (P - 5)

8,0005,41 43,28

5 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 102)

3,00086,16 258,48

6 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 103)

2,000168,40 336,80

7 EMSB31P2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 107)

9,00012,92 116,28

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

PRESSUPOST Pàg.:02/02/16 20Data:

TITOL 3TOTAL 01.11.02 2.598,34

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS11

TITOL 3 VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7D6Z007 u Collaríde protecció contra el foc de material intumescent
termoexpansiu, , per a segellar buits de pas d'instal·lacions entre
sectors (P - 155)

12,00030,91 370,92

2 EMSBCDP2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 108)

4,00012,92 51,68

TITOL 3TOTAL 01.11.03 422,60

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL COMUNICACIONS I SEGURETAT12

TITOL 3 VEU DADES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP74Z007 u Sanejament i desconnexió dels cables de xarxa existents en rack
P1 que actualment donen servei a la pl 6.
 (P - 0)

1,0001.000,00 1.000,00

2 EG2C4G14 m Safata aïllant de PC + ABS sense halògens perforada, de
60x200 mm, amb 1 compartiment, muntada suspesa de
paraments horitzontals (P - 61)

40,00067,38 2.695,20

3 EP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat
sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect (P - 111)

2.590,0001,11 2.874,90

4 EP731J82 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample (P - 113)

83,00014,79 1.227,57

5 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada
(P - 75)

42,0001,64 68,88

6 EG671114 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior,
col·locat (P - 79)

42,0004,55 191,10

7 EP43U900 u Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i
dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC
11801:2002, Classe E. Cal lliurar els documents d'homologació i
calibrat de l'equipament, i les certificacions, en format electrònic,
a la direcció facultativa. (P - 112)

83,0003,69 306,27

8 EP73Z999 u Pannell 24 ports RJ45 cat 6 F/UTP AMP Netconnect, amb
connector i connexió per IDC, instal.lat en rack existent.
 (P - 114)

4,000314,75 1.259,00

9 EP74C411 u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats
d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, fixat al parament (P - 115)

1,000350,51 350,51

10 EP7E1E10 u Commutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no
gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V,
col.locat i connectat (P - 116)

3,000282,02 846,06

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

PRESSUPOST Pàg.:02/02/16 21Data:

TITOL 3TOTAL 01.12.01 10.819,49

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL COMUNICACIONS I SEGURETAT12

TITOL 3 SEGURETAT ANTIINTRUSIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM12Z901 u Desmuntage, custodia i posterior muntatge d'element del sistema
de control d'accesos i antiintrusió o seguretat, per ubicar-lo
d'acord amb la nova distribució d'arquitectura. Inclou pp de
material de muntatge i proves de funcionament un cop
reienstal.lat, amb reconfiguració de la central si fos necessari tant
en el moment del desmuntatge com fel muntatge.  (P - 97)

9,000108,82 979,38

2 EM12Z902 u Desmuntage, custodia i posterior muntatge de quadre de sistema
de control d'acessos
 (P - 98)

1,0005,44 5,44

3 EMD21001 u Contacte magnètic, encastat (P - 104) 1,00015,35 15,35

4 EMP2U001 u Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A
a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb
una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat.
Compatible amb sistema actual DORLET (P - 105)

1,000504,03 504,03

5 EMP4U001 u Interface entre el lector de targetes i el controlador central
d'accés, per a 2 lectors de targetes, instal·lat
Compatible amb sistema actual DORLET (P - 106)

1,000406,53 406,53

6 EG641171 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla, preu econòmic, encastat (P - 78)

1,0008,88 8,88

TITOL 3TOTAL 01.12.02 1.919,61

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL AJUDES A LES INSTAL.LACIONS13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HX000019 u Partida unitària relativa a totes les ajudes nececessàries durant
les obres del ram de paleta a totes les instal.lacions a executar,
incloent l'obertura i tapat de rases, regates, desmuntatges o
reposició d'elements i resta de petits treballs per tal de dur a
terme les instal.lacions. (P - 126)

1,0001.200,00 1.200,00

CAPÍTOLTOTAL 01.13 1.200,00

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HX000001 u Partida unitària relativa a la seguretat i salut a l'obra. (P - 124) 1,0001.500,00 1.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.14 1.500,00

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2R64233 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió o contenidor, amb
un recorregut de fins a 5 km. (P - 142)

175,1122,91 509,58

Euro



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

PRESSUPOST Pàg.:02/02/16 22Data:

2 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 143)

175,11214,33 2.509,35

CAPÍTOLTOTAL 01.15 3.018,93

OBRA PRESSUPOST  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V201

CAPÍTOL VARIS16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HX000002 u Partida unitària relativa a la neteja final de l'obra: retirada de tots
els materials sobrants i neteja a fons de tota la planta per la seva
entrega a la propietat. (P - 125)

1,000200,00 200,00

CAPÍTOLTOTAL 01.16 200,00

Euro







Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:02/02/16 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 ENDERROCS 15.938,76
Capítol 01.02 ESTRUCTURES I PALETERIA 16.534,29
Capítol 01.03 PAVIMENTACIÓ 19.948,75
Capítol 01.04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 10.692,51
Capítol 01.05 REVESTIMENTS I PINTATS 38.582,19
Capítol 01.06 FUSTERIES 69.276,99
Capítol 01.07 EQUIPAMENT FIX I MOBILIARI 23.003,74
Capítol 01.08 ELECTRICITAT 60.346,82
Capítol 01.09 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 108.097,56
Capítol 01.10 XARXA AIGUA FREDA I CALENTA SANITARIA 3.974,86
Capítol 01.11 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 4.967,40
Capítol 01.12 COMUNICACIONS I SEGURETAT 12.739,10
Capítol 01.13 AJUDES A LES INSTAL.LACIONS 1.200,00
Capítol 01.14 SEGURETAT I SALUT 1.500,00
Capítol 01.15 GESTIÓ DE RESIDUS 3.018,93
Capítol 01.16 VARIS 200,00

01 Pressupost  MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2Obra 390.021,90

390.021,90

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost MERCABARNA PL6 - FASE 2 - V2 390.021,90
390.021,90

Euro









Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,13kgE44ZAA25 Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb cargols, varilles
roscades i resines. Tot inclòs segons plànols d'estructura.

P- 1

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €54,02m2E4LM1B30 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat de 0.75 mm.
Inclosa malla de 15x15 cm i diàmetre 6mm i rodons de diàmetre 10mm. Tot segons plànols
d'estructura.

P- 2

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €100,00m2E83K0002 Suministrament i col.locació de revestiment format per llistons de fusta de pi de 2x2cm sobre
panell de DM de 16mm, tot xapat amb bambú de 0.6mm acabat vertical torrat de la marca Moso o
equivalent. Col.locat sobre rastrells horitzontals de DM 3mm fixats al parament vertical. Inclou
brancals i dintell per la trobada amb les portes dels ascensors. Acabat amb vernís acrílic acabat
natural. Sense juntes horitzontals. Tot els elements auxiliars inclosos. Tot inclòs i segons plànols
de detall.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 3

(CENT EUROS)

 €61,71m2E83K0004 R1 - Suministrament i col.locació de revestiment de porta existent amb melamina acabat soft.
Fusteria R1 segons plànols de fusteries.

P- 4

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €5,41mE89FU010 Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat,
de 2'' a 4'' de diàmetre, com a màxim

P- 5

(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €29,49m2E9R2P092 Suministre i col.locació de paviment de moqueta en rotlle de la marca Armstrong model Strong 951
o equivalent, classe 23/33, de 6,5mm de gruix, punxonada, teixida, resistència a l'abrasió,
suministrada amb rotlle, col·locada amb adhesiu acrílic de solució alcohòlica.
Exigencia reacció al foc; EFL

P- 6

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €48,64m2EB92U200 Suministrament i col.locació de vinil autoadhesiu en portes i mampares de vidre, per una franja de
85cm d'alçària. Model a escollir per la DF. 

P- 7

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €64,63m2EC1K1501 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat encolat sobre parament enllatat amb fusta de pi
de 10mm, enrasat amb l'enrajolat dels lavabos

P- 8

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €25,05mEE42B632 Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,7 mm, muntat superficialment

P- 9

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €20,13m2EE51EQ1A Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment
interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

P- 10

(VINT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €26,75m2EE52Q12A Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

P- 11

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €35,00UEE52Z308 Suministre i col.locació de boca de ventilació marca trox o equivalent, modelo z-lvs-125. materials,
i ma d'obra. totalemente instal.lat

P- 12

(TRENTA-CINC EUROS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.979,83uEEC1Z101 Humidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M
Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado. Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae rdmeilc taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de estado, alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA)

P- 13

(DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €28.673,10uEED5Z101 Agrupación exterior VRF, gama SET FREE, mod. RAS-28FSXN1E_3p
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

P- 14

(VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €2.055,28uEED5Z107 Recuperador Entálpico, K1002
HITACHI, de 1250  m3/h.

P- 15

(DOS MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €1.037,10uEED5Z201 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-0.8FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

P- 16

(MIL TRENTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €996,10uEED5Z202 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-1.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

P- 17

(NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €1.157,10uEED5Z203 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-2.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

P- 18

(MIL  CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €1.181,10uEED5Z204 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-2.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

P- 19

(MIL  CENT VUITANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.253,10uEED5Z205 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-3.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

P- 20

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €805,28uEED5Z206 Caja CH-BOX para instalaciones VRF a tres tubos, gama SET FREE, mod. CH-6.0N2
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

P- 21

(VUIT-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €192,28uEED5Z207 Mando cableado multifunción, mod. PC-ARFP- 22
(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €242,28uEED5Z208 Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-102XN3P- 23
(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €313,28uEED5Z209 Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-162XN3P- 24
(TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €461,28uEED5Z210 Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-322XN3P- 25
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €186,28uEED5Z211 Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-52XN3P- 26
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €22,29uEEK21847 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
amb regulació

P- 27

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €29,87uEEK21B87 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 325x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
amb regulació

P- 28

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €124,86uEEK2Z101 Reixeta retorn, de placa 1200x300 microperorada 43%, d'alumini anoditzat platejat, de 1255x
225m, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment
Ref TROX GLB
Amb marc portafiltre

P- 29

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €68,86uEEK7Z501 Reixeta de retorn de  625x125 mm, d'aletes FIXES, de secció recta i fixada al bastiment
TROX AH

P- 30

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €169,28uEEK8Z102 Difusor rotacional placa 1200x300, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, i
boca de connexió circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X16

P- 31

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €204,28uEEK8Z103 Difusor rotacionall placa 1200x300, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat,
i boca de connexió circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X26

P- 32

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €157,28uEEK8Z104 Difusor rotacionall placa 600x600, anoditzat, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, i
boca de connexió circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW 600X24

P- 33

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €130,81uEEKN1DB0 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

P- 34

(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €160,80uEEKP2211 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200
mm d'alçària col·locada entre els conductes

P- 35

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €32,34mEF11HA22 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 36

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €6,12mEF5A42B1 Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 37

(SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €6,95mEF5A52B1 Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 38

(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €7,38mEF5A62B1 Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 39

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €12,42mEF5A73B1 Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 40

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €14,02mEF5A83B1 Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 41

(CATORZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €15,50mEF5A93B1 Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

P- 42

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €17,32mEF5AA3B1 Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 43

(DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €7,30mEFA16542 Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 44

(SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €4,26MEFC13A22EG2F Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso
15874-2, ref. tnirr16 de la sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 45

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €4,55MEFC14A22EG2G Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso
15874-2, ref. tnirr20 de la sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 46

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €5,85MEFC15A22EG2H Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso
15874-2, ref. tnirr25 de la sèrie niron d'italsansoldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

P- 47

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,85mEFQ3383K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 48

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €6,15mEFQ33A4K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 49

(SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €6,42mEFQ33A5K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 50

(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €7,28mEFQ33C6K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 51

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €7,32mEFQ33C7K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 52

(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €8,13MEFQ33C9K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 53

(VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €18,51mEFQ33G9K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 54

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €34,67uEG153B22 Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca,
muntada superficialment

P- 55

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €4.304,32UEG1Q0000 Quadre de distribució general, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa
tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc metàl·lic
amb tanca, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els
mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema corresponent, incloent
analitzador de xarxes (cvm circutor o similar), i transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus elements i accessoris per al seu
connexionat. aparamenta i estructura del quadre de la marca merlin gerin. tipus prisma-sistema-g
.ref: q.g.d.bt quadre general de distribució 

P- 56

(QUATRE MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €1.998,16UEG1Q0002 Quadre de distribució SAI, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa
tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc metàl·lic
amb tanca, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els
mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema corresponent, incloent
analitzador de xarxes (cvm circutor o similar), i transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus elements i accessoris per al seu
connexionat. aparamenta i estructura del quadre de la marca merlin gerin. tipus prisma-sistema-g
.ref:  SAI

P- 57

(MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €352,16UEG1Q0003 Quadre de distribució SALA JUNTES format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de
xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc
metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els
mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema corresponent, incloent
analitzador de xarxes (cvm circutor o similar), i transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus elements i accessoris per al seu
connexionat. aparamenta i estructura del quadre de la marca merlin gerin. tipus prisma-sistema-g
.ref:  SALA JUNTES

P- 58

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €138,24uEG1QZ101 Treballs de connexió en Quadre General de la nova linia. Inclou petit material auxiliar i la
realització en horari que no interferixi amb el funcionamnet de l'edifici. Instal.lat 

P- 59

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €10,01mEG2A3GA1 Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de 50x100 mm, d'1 tapa, amb 2
compartiments com a màxim, muntada sobre paraments

P- 60

(DEU EUROS AMB UN CENTIMS)

 €67,38mEG2C4G14 Safata aïllant de PC + ABS sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment,
muntada suspesa de paraments horitzontals

P- 61

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €449,64uEG2JCA04JGM
U

Columna d'alumini per a mecanismes ref. ALK5400/8 de la serie Columnes K45 (veure accessoris
a Teleblock K45) de SIMON , amb quatre cares útils, col·locada

P- 62

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,22mEG312336 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 63

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €2,92mEG312346 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 64

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €6,71mEG312656 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 65

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €13,62mEG312676 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 66

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €1,48mEG31N206 Cable manguera de coure de 2x1,5+1x0.75mm2 segons normes UNE 21022 i UNE-EN 50267-2.1
categoria lliure d'halògens, col.locat en tub

P- 67

(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €21,96UEG351000 Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb conductor
de coure de denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc rígid, fins a connexió a
aparell

P- 68

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €21,96UEG351U10 Punt de connexió de llum d'emergència des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada
amb conductor de coure de denominació 07hz1-k de 1,5mm2 de secció i sota tub de pvc rigid, fins
a connexió a aparell

P- 69

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €24,15UEG351U20 Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de caixa de derivació de la linia principal,
realitzada amb conductor de coure de denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de
pvc rigid

P- 70

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,26UEG351U30 Punt de connexió d'aparell (eixugamans/climat/ventil) des de caixa de derivació de la linia
principal, realitzada amb conductor de coure de denominació 07hz1-k de 4mm2 de secció i sota
tub de pvc rigid

P- 71

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €7,26UEG35Z601 Punt de connexió d'element de control de llum (llumeneres, botonera i antenes) amb bus DALI i
de comunicacions des de controlador en espai quadre elèctric sota tub de pvc 

P- 72

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €69,39uEG415FJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 73

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €119,50uEG415FJJ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 74

(CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €1,64uEG611031 Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastadaP- 75
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €13,52uEG62Z902 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada VERMELL (2P+T), 16
A 250 V, JUNG sèrie LS990 per a encastar

P- 76

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €12,85uEG63Z901 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V,
JUNG sèrie LS990 per a encastar

P- 77

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €8,88uEG641171 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, encastatP- 78
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €4,55uEG671114 Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior, col·locatP- 79
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €53,62uEG731181 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W
de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu econòmic, encastat

P- 80

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €231,22uEH11Z101 LASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W - 900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 80 -DALI-  WIDE FLOOD - GRIS / NEGRO

P- 81

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €231,22uEH11Z102 LASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W - 900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 85 - DALI- FLOOD - GRIS / NEGRO

P- 82

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €35,61UEHA1Z201 NUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387 lm, 0,26Kg, 220-240 V / 50-60 Hz.,
equipo de funcionamiento no regulable ,75 x 75 x 43 mm. Downlight orientable para iluminación de
acento. Color blanco.. Formado por un cerco exterior de aluminio de inyección termoesmaltado en
blanco. La función de rotación de 0° a 20° maximiza el alcance de la iluminación. Montaje
empotrado de fácil instalación gracias a dos flejes. Cristal protector transparente para proteger el
CoB y de fácil limpieza. El suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de encendido
electrónico. Diseño antideslumbrante con gran apantallamiento de la luz para conseguir un alto
confort visual. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz. Reflector de aluminio facetado en
haz de luz wideFlood.LED830 con alta selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza
el flujo luminoso emitido y la temperatura de color declarada.

P- 83

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 8Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €179,61UEHA1Z206 VARIANT II G3 Módulo 1.200 x 300 mm 1 salida de luz LED840 33W, 4000K, CRI>80, 3646 lm,
4,5Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento regulable DALI ,1197 x 297 x 56 mm.
Luminaria de empotrar con componente óptico microprismático para uso en oficinas.
Empotramiento polivalente. Color blanco. Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color
blanco. La conexión eléctrica se realiza a clema de conexión rápida. Las versiones para techos de
perfilería vista en T incorporan manguera de conexión de 500 mm. Tensión de alimentación:
220-240 V / 50-60 Hz. Factor de potencia corregido 0,95. Montaje: en las versiones de
empotramiento polivalente(1), mediante anclajes de montaje rápido que permiten una regulación
precisa de la luminaria en techos con espesores comprendidos entre 5 y 45 mm (incluidos en el
suministro). Nueva tecnología de ópticas con estructura microprismática de alta transparencia
formada por una matriz de microconos de base hexagonal para un total control del
deslumbramiento. Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento: L <1.000 cd/m2 a 65°
respecto a la vertical para un UGR 19. LED840 con alta selección de binning (3 elipses de
variación) que garantiza el flujo luminoso emitido y la temperatura de color declarada.

P- 84

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €94,30UEHA1Z207 OD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830 18W, 3000K, CRI>80, 1080 lm, 1Kg,
220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento no regulable ,174 x 115 mm. Downlight de
empotrar con reflector de aluminio vaporizado de alto brillo. Color blanco. Formado por un aro
embellecedor de inyección de aluminio termoesmaltado en color blanco. Montaje empotrado
mediante flejes de sujeción incluidos en el suministro. Espesor mínimo de techo: 5-7 mm. Tensión
de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.Nueva tecnología de reflectores PHI de alto rendimiento
para una óptima distribución óptica Flood. Difusor interior con tecnología BRIGHT LIGHT. Alto
confort visual.Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento L<1.000 cd/m2 a 65° respecto
a la vertical para un UGR 19LED830 con alta selección de binning (3 elipses de variación) que
garantiza el flujo luminoso emitid

P- 85

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €57,61UEHA1Z209 MCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, , equipo de funcionamiento no regulable ,295
x 129 x 83 mm. Luminaria para alumbrado de emergenciaLuminarias de emergencia para
instalación empotrada de forma enrasada mediante kit de empotramiento (ver accesorios) o en
superficie (pre-placa de instalación incluida en suministro). Autonomía 1 hora/2 horas.
Funcionamiento Permanente (P)/No Permanente (NP). Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz. Batería
Ni-Cd. IP22/IP65 IK04. Cuerpo en policarbonato. Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22. Apta
para montaje en superficies inflamables Flujo luminoso de 100 a 400 lúmenes. Fuente de luz LED.
Incluye difusor opalino, bajo pedido: transparente, Opal y Opalino alto rendimiento. Luminaria de
empotrar o superficie para alumbrado de emergencia antipánico. Posibilidad de añadir pictograma
como accesorio par
KIT empotramiento

P- 86

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €65,98uEHV3Z805 Sensor de presencia inalambric per sistema de control de llumP- 87
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €820,98uEHV3Z901 Unidad de programación AvanzadaP- 88
(VUIT-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €216,98uEHV3Z902 Fuente de alimentación para consumo del sistema de controlP- 89
(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €63,98uEHV3Z903 Mando RF 2 boton + subir/bajar bl mat , con marco de pared para empotrarP- 90
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €272,98uEHV3Z904 Botonera de empotrar, blanca de 2 a 6 botones serigrafiables, in 2 contactos.P- 91
(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €70,98uEHV3Z905 Sensor de luminosidadP- 92
(SETANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €105,98uEHV3Z906 Lledó antena receptora 10+10+10 rfP- 93
(CENT CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €796,98uEHV3Z907 Controlador 128 balastos DALI y 32 zonasP- 94
(SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,70UEJ2Z4139 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de
3/4´´

P- 95

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €55,74uEM112120 Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment
ref:NOTIFIER

P- 96

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €108,82uEM12Z901 Desmuntage, custodia i posterior muntatge d'element del sistema de control d'accesos i
antiintrusió o seguretat, per ubicar-lo d'acord amb la nova distribució d'arquitectura. Inclou pp de
material de muntatge i proves de funcionament un cop reienstal.lat, amb reconfiguració de la
central si fos necessari tant en el moment del desmuntatge com fel muntatge. 

P- 97

(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €5,44uEM12Z902 Desmuntage, custodia i posterior muntatge de quadre de sistema de control d'acessosP- 98
(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €36,48uEM131211 Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior
NOTIFIER

P- 99

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €52,50uEM1421D2 Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per
trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
NOTIFIER

P- 100

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €542,39uEM23Z901 BIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de 1360x555x200 mm, conjunto vertical,
con caja para empotrar con la devanadera fija, premarco con puerta ciega pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada

P- 101

(CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €86,16uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

P- 102

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €168,40uEM31351K Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

P- 103

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €15,35uEMD21001 Contacte magnètic, encastatP- 104
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €504,03uEMP2U001 Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443,
sense teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat.
Compatible amb sistema actual DORLET

P- 105

(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €406,53uEMP4U001 Interface entre el lector de targetes i el controlador central d'accés, per a 2 lectors de targetes,
instal·lat
Compatible amb sistema actual DORLET

P- 106

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €12,92uEMSB31P2 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

P- 107

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €12,92uEMSBCDP2 Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

P- 108

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,63UEN316327 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

P- 109

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €32,74MLENFBZ901 Connexió aparell. incloent maniguets i vàlvules d'escaireP- 110
(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,11mEP434640 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect

P- 111

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €3,69uEP43U900 Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons
normativa ISO/IEC 11801:2002, Classe E. Cal lliurar els documents d'homologació i calibrat de
l'equipament, i les certificacions, en format electrònic, a la direcció facultativa.

P- 112

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €14,79uEP731J82 Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

P- 113

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €314,75uEP73Z999 Pannell 24 ports RJ45 cat 6 F/UTP AMP Netconnect, amb connector i connexió per IDC, instal.lat
en rack existent.

P- 114

(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €350,51uEP74C411 Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat
amb pany i clau, fixat al parament

P- 115

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €282,02uEP7E1E10 Commutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no gestionable, per a armari tipus rack 19'',
amb alimentació a 240V, col.locat i connectat

P- 116

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €325,01mEQ5AU010 Suministrament i col.locació de taulell de silestone, de 20 mm de gruix, cantell polit, col·locat sobre
suport mural, amb forats per aigüera i encastat al parament. 

P- 117

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

 €484,16mEQ710001 Suministrament i col.locació de mobiliari de cuina office en forma de L de 60x80x292 i 60x80x173
per cuina amb melamina blanca, amb portes, amb mòduls de dos prestatgeries interiors i mòduls
de de calaixos de 60x60x80, amb sòcol i ferratges, tirador d'alumini, recolzat al terra i collat a la
paret.

P- 118

(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €12.150,00uEQ71Z007 Subministrament i col·locació de cortina doble replegable motoritzada formada per una capa de
teixit foscurit i una de teixit translúcid, amb motor doble de 4 fils

P- 119

(DOTZE MIL  CENT CINQUANTA EUROS)

 €163,34uEQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de
potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

P- 120

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €650,00UEV000001 Legalització de les instal·lacións davant dels organismes oficials, incloent tràmits, tases i visats,
aportació plànols as built, certificats d'homologació d'equips, característiques d'equips i sistemes,
quadre resum per l'usuari plastificat, posta en marxa de la intsal·lació degudament comprovada,
verificada  i en funcionament.

P- 121

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €2.100,00UEV002015 Integració del nou sistema de clima en el sistema de control existemt HITACHI CS-NET 8.1.
Inclou cablejat de bus de control entre tots els equips i el servidor. Inclou programació i alta de les
noves unitats en el sisrmea de control, amb elemenrts gràfica associats.

P- 122

(DOS MIL  CENT EUROS)
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 €1,87kgG443511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Tot segons plànols
d'estructura.

P- 123

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €1.500,00uHX000001 Partida unitària relativa a la seguretat i salut a l'obra.P- 124
(MIL CINC-CENTS EUROS)

 €200,00uHX000002 Partida unitària relativa a la neteja final de l'obra: retirada de tots els materials sobrants i neteja a
fons de tota la planta per la seva entrega a la propietat.

P- 125

(DOS-CENTS EUROS)

 €1.200,00uHX000019 Partida unitària relativa a totes les ajudes nececessàries durant les obres del ram de paleta a totes
les instal.lacions a executar, incloent l'obertura i tapat de rases, regates, desmuntatges o reposició
d'elements i resta de petits treballs per tal de dur a terme les instal.lacions.

P- 126

(MIL DOS-CENTS EUROS)

 €45,66m2K2148J34 Enderroc d'escala, inclosos revestiments superiors inferiors, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 127

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €7,46m2K2163511 Enderroc de paredó de ceràmica defins a 10 cm de gruix, inclosos enrajolats o revestiments de
fusta, portes i bastiments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 128

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €7,46m2K2180001 Enderroc de divisions interiors lleugeres, que inclouen plafons fenòlics o similars, portes, perfileria
metàl.lica i parts envidriades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

P- 129

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €7,46m2K2180002 Enderroc del revestiment de fusta i alumini dels pilars, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

P- 130

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €6,40m2K2180003 Desmuntatge de paviment flotant, inclosos peus de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

P- 131

(SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €682,40uK2180004 Retirada de tots els elements de mobiliari existent (taules, cadires, arxivadors, ...) així com cortines,
i altres elements per tal de deixar els espais completament buits, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor o a dependencies de mercarbarna (segons indiqui la
DF)

P- 132

(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €11,73m2K2180005 Arrencada de revestiment de marbre en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 133

(ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €363,56uK2180006 Retirada de totes les instal.lacions, aplics, ..., amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

P- 134

(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €500,00uK2180007 Partida unitària relativa al desmuntatge, desballestament i enderroc d'aquelles instal·lacions
existents que no estiguin ubicades en cel ras.

P- 135

(CINC-CENTS EUROS)

 €9,81m2K2183501 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 136

(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €13,86m2K218A610 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P- 137

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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 €8,53m2K2194721 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 138

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €4,27uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

P- 139

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €15,07uK21JB111 Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 140

(QUINZE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €16,64uK21JD111 Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 141

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,91m3K2R64233 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió o contenidor, amb un recorregut de fins a 5 km.

P- 142

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €14,33m3K2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 143

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €110,56m3K45918G3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/12/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb cubilot.

P- 144

(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €135,10m2K6000002 Suministre i col.locació de frontal sanitària formada per sistema de peus i ferratges d'acer
inoxidable AISI316 i panell fenòlic autoportant de 13mm de gruix de color a escollor per la DF.
Sense peus en pla frontal. Subjecció superior amb perfil U d'acer inox. Inclou ferratges, pestells i
tiradors. .

P- 145

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €107,12m2K6000007 Suministre i col.locació de divisòria sanitària formada per sistema de peus i ferratges d'acer
inoxidable AISI316 i panell fenòlic autoportant de 13mm de gruix de color a escollor per la DF.
Subjecció superior amb perfil U d'acer inox. Inclou ferratges, pestells i tiradors. 

P- 146

(CENT SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €33,92m2K612TRAK Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

P- 147

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €14,39m2K614D71E Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

P- 148

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €28,19mK6520001 Suministre i col.locació de barrera fònica Arena plenum o equivalent, a col.locar entre mamapara i
forjat, panell semirígid de llana mineral arena de 80mm de gruix, revestit per les dues cares amb
una làmina de kraft-alumini, amb resistència al foc C-s1,do, i un aïllament acústic de 33 dBA. 

P- 149

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €49,23m2K6524B4B Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Construït de forjat a forjat i sobre bandes elàstiques.

P- 150

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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 €55,35m2K6524B4DKXR1 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca tipus ISOVER
ACUSTILAINE 100 serie Envà sec.

P- 151

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €60,79m2K652HB4DKXR1 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,111 m2.K/W ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER. El conjunt ha de
complir una EI90

P- 152

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €20,94m2K7D21592 Aïllament amb morter format per ciment i llana de roca ignífuga de 250 kg/m3 de densitat, projectat
sobre elements superficials, garantint un E90. Inclòs certificat.

P- 153

(VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €22,08m2K7D21593 Aïllament amb morter format per ciment i llana de roca ignífuga de 250 kg/m3 de densitat, projectat
sobre elements lineals, garantint un E90. Inclòs certificat.

P- 154

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €30,91uK7D6Z007 Collaríde protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, , per a segellar buits de
pas d'instal·lacions entre sectors

P- 155

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €20,11m2K81131A1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
ús corrent (GP) de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle

P- 156

(VINT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €11,93m2K8122113 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

P- 157

(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €34,55m2K82C1S2J Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic rectificat
de 30x30, grup BIa (UNE-EN 14411), Clase 1, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

P- 158

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €36,45m2K83E6K6A Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard
(A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament  i aïllament amb plaques de llana de roca

P- 159

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €38,65m2K83EEPAA Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical
mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 2
plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix cada i aïllament amb plaques de llana de roca

P- 160

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €56,34m2K8440002 Cel ras de plaques de guix laminat, de 15 mm de gruix i amplada variable, per tal de resoldre les
trobades de contacte amb el fals sostre metal.lic, vora afinada (BA), amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Segons
plànols de detall.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 161

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 14Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,46m2K8445220 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat d'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.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 162

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €33,80m2K8449220 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 163

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €33,75m2K84B0001 Suministre i col.locació de fals sostre registrable format per peces de xapa microperforada de
dimensions 300x1200mm acabat lacat amb RAL 9010, amb perfileria oculta i vel acústic negre,
sistema AL30 de Lledó o equivalent. Compleix B-s3-d0.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 164

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €63,22m2K84B5451 Cel ras registrable de lames d'acer postlacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell
bisellat, de 200 mm d'ample, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada
per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió
col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim,
inclosa p.p. d'elements de trobada amb els paraments verticals.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 165

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €73,94m2K84B7439 Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície microperforada de color estàndard,
amb cantell bisellat, de 600x600 mm, amb atenuant acústic de fibra mineral, classe d'absorció
acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s1, d0, col·locat amb estructura
oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus
perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,5 m, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 166

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €735,00m2K84BZ222 Formació tabica pladsur en refòs fals sostre amb incorporació perimetral d'ill.luminació led regulabP- 167
(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

 €3,87m2K8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 168

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €3,98m2K898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 169

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €4,52m2K898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 170

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €12,51m2K89A2BA0 Pintat de portes metàl.liques, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 171

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 15Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €53,64m2K9DC0001 Paviment de rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30, preu alt, col·locat a junt seguit tal i com
apareix als plànols de acabats. Classe 2, antilliscant. Col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-E S1 (UNE-EN12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs recrescut
de morter de 2 cm de promig per assolir el nivell de paviment de la planta

P- 172

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €5,23m2K9M20001 Suminstre i aplicació d'imprimació i pasta allisadora, de 2/3 mm de gruix sobre paviment existent.
Model Mapei model Ultraplan o equivalent

P- 173

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €30,90m2K9P60001 Suministre i col.locació de paviment de Linoleum antiestàtic d'alt transit de la marca Armstrong –
Dlw model Colorette PUR 137-080, de 2,5 mm. de gruix. Subministrat en rotllos de 200 cm de
ample. Encolat amb cola de dispersió aquosa i juntes termo-soldades sobre morter autonivellant
Exigencia reacció al foc; EFL

P- 174

(TRENTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €9,95mK9U00013 Suministre i col.locació de sòcol de trusplas de 100mm d'alçada de color a definir per la DF
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 175

(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €156,10uKAF1C774 Substitució de vidre per reixa d'intempèrie , col·locada sobre bastiment de base, d'aletes
horitzontals d'alumini anoditzat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i per a
fixar al bastiment. Tot inclòs.

P- 176

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €327,40uKAQDC002 P7 i P7' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta batent d'una fulla de 700mm d'amplada
lliure de pas formada per bastiment de fusta d'avet i nucli de 40mm de llana de roca, acabada amb
DM d'e=8mm amb acabat de melamina acabat soft, color a escollir per la DF. Maneta sèrie
2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora ferratges, tancaportes i topall. Fusteria P7 i P7' segons plànols
de fusteries.

P- 177

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €256,63uKAQDC004 P11 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta de 850 mm d'amplada en total i
2570 mm d'altura per armari d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou
ferratges, pany i clau, i L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com
a tirador. El conjunt ha de garantir EI45.

P- 178

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €388,75uKAQDC005 P10 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta de 420mm d'amplada cadascuna,
850mm d'amplada en total i, 2570mm d'altura per armari d'instal·lacions. Acabada estratificat
blanc per la cara interior i xapat amb xapa de bambú marca Moso o equivalent per la cara exterior.
Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la
porta com a tirador. Fusteria P10 segons plànols de fusteries.

P- 179

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €298,62uKAQDC007 P9 - Suministre i col.locació de bastiment i porta de fusta de 650mm d'amplada, 1500mm d'altura
per incorporar BIE empotrada. Acabada estratificat blanc per les dues cares. Inclou ferratges i L
d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. Franja de
650mm d'ample x 200mm d'altura refosa 5mm per enganxar senyalètica d'emergència. El conjunt
ha de garantir EI45. Fusteria P9 segons plànols de fusteries.

P- 180

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €100,00m2KAQDX001 M1 a M8 - Suministrament i col.locació mampara fixa monovidre a testa d'Ibermodul model Futura
o equivalent, de terra a sostre, amb vidre butil 5+5 Stadip transparent, cantells polits subjectes
entre sí mitjançant junt transparent autoadhesiu de doble cara, amb perfileria interior d'alumini
extrusionat de 50x30 mm, cordó d'escuma amortidor de vibracions. Perfileria exterior de marcs de
vidre portes de 85 mm d'ample, coronació superior i inferior amb tub d'alumini extrusionat de
50x50 mm, amb sistema de regulació d'alçades, tot en alumini lacat, color a definir per la DF. El
conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA. Fusteries M1 a M8 segons plànols de
fusteries.

P- 181

(CENT EUROS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 16Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.330,00uKAQDX010 F1 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació
cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de
gruix. El conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90.
Fusteries F1 segons plànols de fusteries.

P- 182

(CINC MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS)

 €6.420,00uKAQDX011 F2 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació
cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de
gruix. El conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90.
Fusteries F2 segons plànols de fusteries.

P- 183

(SIS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS)

 €7.050,00uKAQDX012 F3 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació
cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de
gruix. El conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90.
Fusteries F3 segons plànols de fusteries.

P- 184

(SET MIL CINQUANTA EUROS)

 €2.480,00uKAQDX013 F4 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació
cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de
gruix. El conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90.
Fusteries F4 segons plànols de fusteries.

P- 185

(DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)

 €4.130,00uKAQDX014 F5 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de ferro amb emprimació
cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de
gruix. El conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90.
Fusteries F5 segons plànols de fusteries.

P- 186

(QUATRE MIL  CENT TRENTA EUROS)

 €96,00m2KAQDX020 m1 a m4 - Suministrament i col.locació de mampara fixa monovidre a testa d'Ibermodul model
Futura o equivalent, amb vidre butil 5+5 Stadip transparent, cantells polits subjectes entre sí
mitjançant junt transparent autoadhesiu de doble cara, amb perfileria interior d'alumini extrusionat
de 50x30 mm, cordó d'escuma amortidor de vibracions. Perfileria exterior de marcs de vidre portes
de 85 mm d'ample, coronació superior i inferior amb tub d'alumini extrusionat de 50x50 mm, amb
sistema de regulació d'alçades, tot en alumini lacat, color a definir per la D.F. Ampit inferior cec de
80 cm d'altura amb doble tauler d'aglomerat de 16 mm, sobre perfileria d'alunimi interior i llana de
roca de 50mm de gruix, acabat amb melamina acabat soft, color a escollir per la D.F. Les juntes
del vidre i dels panells d'aglomerat seran coincidents, segons l'alçat. El conjunt ha de complir un
aïllament acústic de 33 dBA
. Fusteries m1 a m4  segons plànols de fusteries.

P- 187

(NORANTA-SIS EUROS)

 €490,00uKAQDX030 P1 i P1' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta batent d'una fulla de 800mm d'amplada
lliure de pas, enrasada amb la mampara, sense perfileria vista, formada per tauler aglomerat de 16
mm amb acabat de melamina acabat soft. Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora
ferratges, pany de cop, clau i topall.. Fusteria P1 i P1' segons plànols de fusteries.

P- 188

(QUATRE-CENTS NORANTA EUROS)

 €826,87uKAQDX031 P2 - Suministrament i col.locació de bastiment i porta batent d'una fulla de 800mm d'amplada lliure
de pas, enrasada amb la mampara, sense perfileria vista, formada per tauler aglomerat de 16 mm
amb acabat de melamina acabat soft. Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora
ferratges,pany de cop, clau i topall. Fusteria P2 segons plànols de fusteries.

P- 189

(VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €4.010,00uKAQDX032 P4 i P4' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta tallafocs formada per dues fulles
batents de 80 i 40 cm d'amplada lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de 25 mm de gruix, amb
perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i lacada en taller, color a escollir per la d.f.
Incorpora ferratges, pany de cop, clau i topall, i passador per a fixar la fulla de 40 cm. Compleix
una protecció al foc EI 45. Fusteria P4 i P4' segons plànols de fusteries.

P- 190

(QUATRE MIL DEU EUROS)

 €628,89uKAQDX033 P5 - Suministrament i col.locació de bastiment i porta tallafocs batent, d'una fulla de 800mm
d'amplada lliure de pas i 2570mm d'alçada, de xapa per pintar. Incorpora ferratges, pany de cop,
clau i topall. Compleix una protecció al foc EI 45. Fusteria P5 segons plànols de fusteries.

P- 191

(SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 17Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €110,00uKAQDX034 P8 - Suministrament i col.locació de muntant fix de mampara FUTURA d'IBERMODUL o
equivalent, de 200mm d'amplada i 2570mm d'altura, format per perfileria d'alumini, amb doble
tauler d'aglomerat de 16 mm acabar amb melamina acabat soft, color a escollir per la D.F., amb
fibra de vidre a l'interior. Electrificat per incorporar mecanismes. Fusteria P8 segons plànols de
fusteries.

P- 192

(CENT DEU EUROS)

 €247,43uKJ130001 Suministre i col.locació d'aiguera de planxa d'acer inoxidable amb una pica de 60cm de llargària,
acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada al taulell de la cuina i aixeta
mescladora, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb
dues entrades de maniguets, model Logica de Roca o equivalent. Inclou elements auxiliars per a
ser connectat a la xarxa. Inclou aixeta monocomandament connectada al sistema d'aigua.

P- 193

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €218,24uKJ13B71T Suministre i col.locació de lavabo rentamans mural de porcellana vitrificada color blanc amb forat
per una aixeta i sifó metàl.lic cromat incorporat, connectat a la xarxa d'evacuació, sèrie Vero de
Duravit 500x470 o equivalent. Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent
tub de PVC de 40mm de diàmetre.

P- 194

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €214,20uKJ14BA1Q Suministre i col.loació d'inodor de porcellana vitrificada de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc. Col.locat sobre
paviment, segellat i connectat a la xarxa d'evacuació. Sèrie D-Code de Duravit o equivalent.
Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de 110mm de
diàmetre.

P- 195

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €117,91uKJ16B213 Suministre i col.locació d'urinari de porcellana sèrie D-Code de Duravit o equivalent, connectat a la
xarxa d'evacuació. Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC
de 50mm de diàmetre.  

P- 196

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €68,17uKJ23113G Suministrament i col.locació d'aixeta temporitzada per a lavabo, model Controlpress de la casa
Grohe ref:36173 o equivalent.

P- 197

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €66,74uKJ42U010 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

P- 198

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €38,75uKJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 199

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €92,91uKJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini
recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 200

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €270,05uKJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub
d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 201

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €49,84uKJ4Z0001 Suministre i col.locació de porta escombreta i escombreta de wc, acabat metàl.lic acollat
mecànicament a la paret

P- 202

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €120,36uKJ4Z0002 Suministre i col.locació de papera mural d'acer inoxidable.P- 203
(CENT VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €40,12uKJ4Z0003 Pictogrames per lavabos homes, dones i minusvàlids realitzat amb xapa d'alumini anoditzat i
retallat simblologia, de 60x20, encolats a la porta segons disseny de la DF.

P- 204

(QUARANTA EUROS AMB DOTZE CENTIMS)



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 18Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,10uKJ4ZU015 Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

P- 205

(DINOU EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €85,30uKX000001 Desmuntatge i reserva, on indiqui la DF, de mampara mòbil per a la seva posterior reutilització.P- 206
(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €46,16uKX000014 Subministre i col·locació de remat de planxa d'inoxidable de 30mm per pas en canvi de tipus de
paviment.

P- 207

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €0,91m2KX000015 Barrera de protecció de paviment pel transcurs de l'obra fins el dia de la seva entrega. Cartró
col·locat i solapat per tal d'evitar qualsevol problema en el paviment col·locat de vynil. Es tindrà
sempre es perfecte estat per ser util en la protecció

P- 208

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)







Reforma integral de la planta sisena i parcial de l a segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

kgE44ZAA25 Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament
i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb cargols, varilles roscades i resines. Tot
inclòs segons plànols d'estructura.

P- 1  €4,13

B44ZAA2A Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,52000

Altres conceptes 2,61 €

m2E4LM1B30 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat i
prelacat de 0.75 mm. Inclosa malla de 15x15 cm i diàmetre 6mm i rodons de
diàmetre 10mm. Tot segons plànols d'estructura.

P- 2  €54,02

B0B2C000 Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2  €2,68000
B0B34134 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm

6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
 €2,44000

B4LM1B30 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de
200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4

 €40,40220

Altres conceptes 8,50 €

m2E83K0002 Suministrament i col.locació de revestiment format per llistons de fusta de pi
de 2x2cm sobre panell de DM de 16mm, tot xapat amb bambú de 0.6mm
acabat vertical torrat de la marca Moso o equivalent. Col.locat sobre rastrells
horitzontals de DM 3mm fixats al parament vertical. Inclou brancals i dintell
per la trobada amb les portes dels ascensors. Acabat amb vernís acrílic
acabat natural. Sense juntes horitzontals. Tot els elements auxiliars inclosos.
Tot inclòs i segons plànols de detall.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 3  €100,00

B0A616J0 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable  €5,20000
B0K3C531 Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, per a suport

de tarima
 €22,36000

B0K6C74V Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a
18 mm de gruix per a revestiment vertical

 €40,92000

Altres conceptes 31,52 €

m2E83K0004 R1 - Suministrament i col.locació de revestiment de porta existent amb
melamina acabat soft. Fusteria R1 segons plànols de fusteries.

P- 4  €61,71

B0A616J0 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable  €5,20000
B0K3C531 Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, per a suport

de tarima
 €8,38500

B0K6C74V Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a
18 mm de gruix per a revestiment vertical

 €15,34500

Altres conceptes 32,78 €

mE89FU010 Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat, de 2'' a 4'' de diàmetre, com a màxim

P- 5  €5,41

B89ZB000 Esmalt sintètic  €0,70800
B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €0,75075

Altres conceptes 3,95 €

m2E9R2P092 Suministre i col.locació de paviment de moqueta en rotlle de la marca
Armstrong model Strong 951 o equivalent, classe 23/33, de 6,5mm de gruix,
punxonada, teixida, resistència a l'abrasió, suministrada amb rotlle,
col·locada amb adhesiu acrílic de solució alcohòlica.
Exigencia reacció al foc; EFL

P- 6  €29,49

B0903000 Adhesiu en solució alcohòlica  €0,49550
B9R2N090 Moqueta en rotlle punxonada de fibres sintètiques i classe 33  €22,36600

Altres conceptes 6,63 €
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m2EB92U200 Suministrament i col.locació de vinil autoadhesiu en portes i mampares de
vidre, per una franja de 85cm d'alçària. Model a escollir per la DF. 

P- 7  €48,64

H638 Revestiment de vinil multicapa amb classificació al foc Bs2d0 sobre suport
M0, termosoldable, format per una làmina exterior transparent de vinil i per
una subcapa impresa, subministrat en rotlle de 2 m d'ample i 0,9 mm de
gruix, Taradouche Mural, ref. H638 de la sèrie Taradouche de GERFLOR

 €14,11000

Altres conceptes 34,53 €

m2EC1K1501 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat encolat sobre parament
enllatat amb fusta de pi de 10mm, enrasat amb l'enrajolat dels lavabos

P- 8  €64,63

B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent

 €1,21695

BC1K1500 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm  €41,14000
Altres conceptes 22,27 €

mEE42B632 Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, muntat superficialment

P- 9  €25,05

BE42B630 Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm

 €12,49500

BEW46000 Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre  €1,84470
Altres conceptes 10,71 €

m2EE51EQ1A Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix
25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de
paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre,
muntat encastat en el cel ras

P- 10  €20,13

BE51EQ10 Conducte rectangular de llana de vidre segons UNE-EN 13162, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de
teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,033 W/mK, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W

 €9,31500

BEW5B000 Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt  €2,24000
Altres conceptes 8,58 €

m2EE52Q12A Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6
mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports

P- 11  €26,75

BE52Q120 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm
de gruix, amb unió baioneta

 €8,49000

BEW52000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt  €1,12000
Altres conceptes 17,14 €

UEE52Z308 Suministre i col.locació de boca de ventilació marca trox o equivalent, modelo
z-lvs-125. materials, i ma d'obra. totalemente instal.lat

P- 12  €35,00

BE52Z308 Suministro y colocación de boca de ventilación marca trox o equivalente,
modelo z-lvs-125. incluso materiales, medios auxiliares y mano de obra.
totalemente instalado.

 €14,60000

BEW52000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt  €1,12000
Altres conceptes 19,28 €
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uEEC1Z101 Humidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M
Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado. Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae rdmeilc taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de estado, alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA)

P- 13  €2.979,83

BEC1Z101 Humidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M
Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado. Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae rdmeilc taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de estado, alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA)

 €2.850,00000

Altres conceptes 129,83 €



Reforma integral de la planta sisena i parcial de l a segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uEED5Z101 Agrupación exterior VRF, gama SET FREE, mod. RAS-28FSXN1E_3p
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

P- 14  €28.673,10

BED5Z101 Agrupación exterior VRF, gama SET FREE, mod. RAS-28FSXN1E_3p
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

 €28.500,00000

Altres conceptes 173,10 €

uEED5Z107 Recuperador Entálpico, K1002
HITACHI, de 1250  m3/h.

P- 15  €2.055,28

BED5Z107 Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de
1000/1000/755/415 m3/h.

 €2.012,00000

Altres conceptes 43,28 €

uEED5Z201 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-0.8FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

P- 16  €1.037,10

BED5Z201 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-0.8FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

 €864,00000

Altres conceptes 173,10 €

uEED5Z202 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-1.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

P- 17  €996,10

BED5Z202 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-1.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

 €823,00000

Altres conceptes 173,10 €

uEED5Z203 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-2.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

P- 18  €1.157,10

BED5Z203 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-2.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

 €984,00000

Altres conceptes 173,10 €

uEED5Z204 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-2.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

P- 19  €1.181,10

BED5Z204 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-2.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

 €1.008,00000

Altres conceptes 173,10 €

uEED5Z205 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-3.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

P- 20  €1.253,10

BED5Z205 Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod. RPI-3.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

 €1.080,00000

Altres conceptes 173,10 €

uEED5Z206 Caja CH-BOX para instalaciones VRF a tres tubos, gama SET FREE, mod.
CH-6.0N2
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

P- 21  €805,28
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BED5Z206 Caja CH-BOX para instalaciones VRF a tres tubos, gama SET FREE, mod.
CH-6.0N2
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

 €762,00000

Altres conceptes 43,28 €

uEED5Z207 Mando cableado multifunción, mod. PC-ARFP- 22  €192,28

BED5Z207 Mando cableado multifunción, mod. PC-ARF  €149,00000
Altres conceptes 43,28 €

uEED5Z208 Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-102XN3P- 23  €242,28

BED5Z208 Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-102XN3  €199,00000
Altres conceptes 43,28 €

uEED5Z209 Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-162XN3P- 24  €313,28

BED5Z209 Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-162XN3  €270,00000
Altres conceptes 43,28 €

uEED5Z210 Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-322XN3P- 25  €461,28

BED5Z210 Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-322XN3  €418,00000
Altres conceptes 43,28 €

uEED5Z211 Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-52XN3P- 26  €186,28

BED5Z211 Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod. E-52XN3  €143,00000
Altres conceptes 43,28 €

uEEK21847 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment
amb regulació

P- 27  €22,29

BEK21847 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

 €9,43000

Altres conceptes 12,86 €

uEEK21B87 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 325x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment
amb regulació

P- 28  €29,87

BEK21B87 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 325x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

 €17,01000

Altres conceptes 12,86 €

uEEK2Z101 Reixeta retorn, de placa 1200x300 microperorada 43%, d'alumini anoditzat
platejat, de 1255x 225m, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a
fixar al bastiment
Ref TROX GLB
Amb marc portafiltre

P- 29  €124,86

BEK2Z101 Reixeta retorn, de placa 1200x300 microperorada 43%, d'alumini anoditzat
platejat, de 1255x 225m, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a
fixar al bastiment
Ref TROX GLB

 €112,00000

Altres conceptes 12,86 €

uEEK7Z501 Reixeta de retorn de 625x125 mm, d'aletes FIXES, de secció recta i fixada al
bastiment
TROX AH

P- 30  €68,86
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BEK71AA1 Reixeta de retorn de 625x125 mm, d'aletes FIXES, de secció recta i fixada
al bastiment
TROX AH

 €56,00000

Altres conceptes 12,86 €

uEEK8Z102 Difusor rotacional placa 1200x300, anoditzat, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 200 mm de diàmetre
amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X16

P- 31  €169,28

BEK8Z102 Difusor rotacionall placa 1200x300, anoditzat, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 200 mm de
diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X16

 €166,00000

BEYK8000 Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al
sostre

 €1,14000

Altres conceptes 2,14 €

uEEK8Z103 Difusor rotacionall placa 1200x300, anoditzat, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 200 mm de diàmetre
amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X26

P- 32  €204,28

BEK8Z103 Difusor rotacionall placa 1200x300, anoditzat, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 200 mm de
diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X26

 €201,00000

BEYK8000 Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al
sostre

 €1,14000

Altres conceptes 2,14 €

uEEK8Z104 Difusor rotacionall placa 600x600, anoditzat, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 200 mm de diàmetre
amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW 600X24

P- 33  €157,28

BEK8Z104 Difusor rotacionall placa 600x600, anoditzat, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 200 mm de
diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW 600X24

 €154,00000

BEYK8000 Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al
sostre

 €1,14000

Altres conceptes 2,14 €

uEEKN1DB0 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta
de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

P- 34  €130,81

BEKN1DB0 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta
de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

 €113,67000

Altres conceptes 17,14 €

uEEKP2211 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200
mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

P- 35  €160,80

BEKP2210 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària

 €143,66000

Altres conceptes 17,14 €

mEF11HA22 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

P- 36  €32,34

B0A71L00 Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior  €0,53460
BF11HA00 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

 €18,51300

BFW11A20 Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a soldar  €2,87100
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BFY11A20 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de
diàmetre 2´´1/2, soldat

 €0,61000

Altres conceptes 9,81 €

mEF5A42B1 Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 37  €6,12

B0A71300 Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior  €0,19040
BF5A4200 Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
 €0,70380

BFW5A4B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

 €0,20700

BFY5CL00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de
3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

 €0,27000

Altres conceptes 4,75 €

mEF5A52B1 Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 38  €6,95

B0A71400 Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior  €0,19040
BF5A5200 Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
 €1,51980

BFW5A5B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

 €0,20250

BFY5CN00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2
´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

 €0,29700

Altres conceptes 4,74 €

mEF5A62B1 Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 39  €7,38

B0A71600 Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior  €0,19600
BF5A6200 Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
 €1,88700

BFW5A6B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

 €0,12750

BFY5CP00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de
5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

 €0,42900

Altres conceptes 4,74 €

mEF5A73B1 Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 40  €12,42

B0A71700 Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior  €0,14000
BF5A7300 Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
 €6,39540

BFW5A7B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

 €0,21000

BFY5CQ00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de
3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

 €0,45900

Altres conceptes 5,22 €

mEF5A83B1 Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 41  €14,02

B0A71900 Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior  €0,14800
BF5A8300 Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
 €7,42560

BFW5A8B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

 €0,21900

BFY5CR00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de
7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

 €0,53700

Altres conceptes 5,69 €



Reforma integral de la planta sisena i parcial de l a segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8Data: 02/02/16

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

mEF5A93B1 Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 42  €15,50

B0A71A00 Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior  €0,16000
BF5A9300 Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,

segons norma UNE-EN 12735-1
 €8,59860

BFW5A9B0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

 €0,44250

BFY5CS00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1 ´´
de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

 €0,60000

Altres conceptes 5,70 €

mEF5AA3B1 Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 43  €17,32

B0A71C00 Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior  €0,12000
BF5AA300 Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0

mm, segons norma UNE-EN 12735-1
 €9,78180

BFW5AAB0 Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de
diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

 €0,65250

BFY5CT00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic
d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

 €0,60000

Altres conceptes 6,17 €

mEFA16542 Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 44  €7,30

B0A75E00 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior  €0,42750
BFA16540 Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,

per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
 €0,60180

BFWA1640 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar

 €0,30300

BFYA1640 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

 €0,08000

Altres conceptes 5,89 €

MEFC13A22EG2F Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie s
2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr16 de la sèrie niron d'italsan soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 45  €4,26

B0A75600 Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior  €0,32500
BFC13A00EG2F Tub de polipropilè copolímer random de diàmetre 16 mm i 2,7 mm de gruix.

pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8 bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en
barra de 4 m, 100 m  , ref. tnirr16 de la sèrie niron d'italsan

 €1,18320

BFWC1320 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,25500

BFYC1320 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 16 mm de diàmetre, soldat

 €0,05000

Altres conceptes 2,45 €

MEFC14A22EG2G Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s
2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr20 de la sèrie niron d'italsan soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 46  €4,55

B0A75800 Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior  €0,31900
BFC14A00EG2G Tub de polipropilè copolímer random de diàmetre 20 mm i 3,4 mm de gruix.

pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8 bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en
barra de 4 m, 100 m  , ref. tnirr20 de la sèrie niron d'italsan

 €1,19340

BFWC1420 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,28200

BFYC1420 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 20 mm de diàmetre, soldat

 €0,06000

Altres conceptes 2,70 €
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MEFC15A22EG2H Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s
2,5 segons une-en iso 15874-2, ref. tnirr25 de la sèrie niron d'italsansoldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 47  €5,85

B0A75Y00 Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior  €0,34650
BFC15A00EG2H Tub de polipropilè copolímer random de diàmetre 25 mm i 4,2 mm de gruix.

pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8 bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en
barra de 4 m, 100 m  , ref. tnirr25 de la sèrie niron d'italsan

 €2,18280

BFWC1520 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,32700

BFYC1520 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 25 mm de diàmetre, soldat

 €0,10000

Altres conceptes 2,89 €

mEFQ3383K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

P- 48  €4,85

BFQ3383A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10
mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €1,60140

BFYQ3040 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de gruix

 €0,06500

Altres conceptes 3,18 €

mEFQ33A4K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

P- 49  €6,15

BFQ33A4A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €2,64180

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,08000

Altres conceptes 3,43 €

mEFQ33A5K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

P- 50  €6,42

BFQ33A5A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €2,66220

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,08000

Altres conceptes 3,68 €

mEFQ33C6K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

P- 51  €7,28

BFQ33C6A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €3,48840

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,11000

Altres conceptes 3,68 €
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mEFQ33C7K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

P- 52  €7,32

BFQ33C7A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €3,52920

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,11000

Altres conceptes 3,68 €

MEFQ33C9K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

P- 53  €8,13

BFQ33C9A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €4,10040

BFYQ3080 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,11000

Altres conceptes 3,92 €

mEFQ33G9K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

P- 54  €18,51

BFQ33G9A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €14,41260

BFYQ30A0 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 50 mm de gruix

 €0,17500

Altres conceptes 3,92 €

uEG153B22 Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de
protecció estanca, muntada superficialment

P- 55  €34,67

BG153B22 Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau
de protecció estanca i per a muntar superficialment

 €18,79000

BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada  €0,29000
Altres conceptes 15,59 €

UEG1Q0000 Quadre de distribució general, format per armari/s metàl·lic/s combinables
amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat;
porta frontal de vidre fumat i marc metàl·lic amb tanca, plafons de tancament,
plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema corresponent,
incloent analitzador de xarxes (cvm circutor o similar), i transformadors
d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. aparamenta i estructura del quadre de la
marca merlin gerin. tipus prisma-sistema-g .ref: q.g.d.bt quadre general de
distribució 

P- 56  €4.304,32

BG1QGBT Aparellatge i armari per a quadre GENERAL  €4.120,00000
Altres conceptes 184,32 €
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UEG1Q0002 Quadre de distribució SAI, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb
plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta
frontal de vidre fumat i marc metàl·lic amb tanca, plafons de tancament,
plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema corresponent,
incloent analitzador de xarxes (cvm circutor o similar), i transformadors
d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. aparamenta i estructura del quadre de la
marca merlin gerin. tipus prisma-sistema-g  .ref:  SAI

P- 57  €1.998,16

Altres conceptes 1.998,16 €

UEG1Q0003 Quadre de distribució SALA JUNTES format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc metàl·lic amb tanca, plafons
de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els
mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema
corresponent, incloent analitzador de xarxes (cvm circutor o similar), i
transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. aparamenta i estructura del quadre de la
marca merlin gerin. tipus prisma-sistema-g  .ref:  SALA JUNTES

P- 58  €352,16

BG1QSJU Aparellatge i armari per a quadre SALA JUNTES  €260,00000
Altres conceptes 92,16 €

uEG1QZ101 Treballs de connexió en Quadre General de la nova linia. Inclou petit
material auxiliar i la realització en horari que no interferixi amb el
funcionamnet de l'edifici. Instal.lat 

P- 59  €138,24

Altres conceptes 138,24 €

mEG2A3GA1 Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de 50x100
mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments com a màxim, muntada sobre paraments

P- 60  €10,01

BG2A3GA1 Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de mecanismes, de 50x100
mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments com a màxim

 €6,54840

BGW2A200 Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110
mm

 €0,37000

Altres conceptes 3,09 €

mEG2C4G14 Safata aïllant de PC + ABS sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1
compartiment, muntada suspesa de paraments horitzontals

P- 61  €67,38

BG2C40G0 Safata aïllant de PC + ABS sense halògens perforada, de 60x200 mm  €32,78280
BGW2308F Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de

PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària
 €3,95000

BGY230F2 Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PC + ABS
sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals

 €23,74000

Altres conceptes 6,91 €

uEG2JCA04JGMU Columna d'alumini per a mecanismes ref. ALK5400/8 de la serie Columnes
K45 (veure accessoris a Teleblock K45) de SIMON , amb quatre cares útils,
col·locada

P- 62  €449,64

BG2JCA04JGMU Columna K45 125x130 mm altura 3 m 4 cares, acabat alumini, ref.
ALK5400/8 de la serie Columnes K45 (veure accessoris a Teleblock K45) de
SIMON

 €412,22000

Altres conceptes 37,42 €

mEG312336 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 63  €2,22

BG312330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,66260
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Altres conceptes 0,56 €

mEG312346 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 64  €2,92

BG312340 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums

 €2,35620

Altres conceptes 0,56 €

mEG312656 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 65  €6,71

BG312650 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €5,21220

Altres conceptes 1,50 €

mEG312676 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 66  €13,62

BG312670 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €11,75040

Altres conceptes 1,87 €

mEG31N206 Cable manguera de coure de 2x1,5+1x0.75mm2 segons normes UNE 21022
i UNE-EN 50267-2.1 categoria lliure d'halògens, col.locat en tub

P- 67  €1,48

BG31N206 Cable manguera de coure de 2x1,5+1x0.75mm2 segons normes UNE
21022 i UNE-EN 50267-2.1 categoria lliure d'halògens.

 €0,78540

Altres conceptes 0,69 €

UEG351000 Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la linia principal,
realitzada amb conductor de coure de denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de
secció i sota tub de pvc rígid, fins a connexió a aparell

P- 68  €21,96

BG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció ip-40 i per a muntar superficialment

 €0,91000

BG22H910 Tub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

 €6,75000

BG32B130 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

 €12,00000

Altres conceptes 2,30 €

UEG351U10 Punt de connexió de llum d'emergència des de caixa de derivació de la linia
principal, realitzada amb conductor de coure de denominació 07hz1-k de
1,5mm2 de secció i sota tub de pvc rigid, fins a connexió a aparell

P- 69  €21,96

BG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció ip-40 i per a muntar superficialment

 €0,91000

BG22H910 Tub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

 €6,75000

BG32B130 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

 €12,00000

Altres conceptes 2,30 €

UEG351U20 Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de caixa de derivació de
la linia principal, realitzada amb conductor de coure de denominació 07hz1-k
de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc rigid

P- 70  €24,15
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BG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció ip-40 i per a muntar superficialment

 €0,91000

BG22H910 Tub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

 €4,05000

BG32B140 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

 €18,00000

Altres conceptes 1,19 €

UEG351U30 Punt de connexió d'aparell (eixugamans/climat/ventil) des de caixa de
derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure de
denominació 07hz1-k de 4mm2 de secció i sota tub de pvc rigid

P- 71  €25,26

BG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció ip-40 i per a muntar superficialment

 €0,91000

BG22H910 Tub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

 €4,05000

BG32B140 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

 €18,00000

Altres conceptes 2,30 €

UEG35Z601 Punt de connexió d'element de control de llum (llumeneres, botonera i
antenes) amb bus DALI i de comunicacions des de controlador en espai
quadre elèctric sota tub de pvc 

P- 72  €7,26

BG151512 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció ip-40 i per a muntar superficialment

 €0,91000

BG22H910 Tub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

 €4,05000

Altres conceptes 2,30 €

uEG415FJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 73  €69,39

BG415FJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €58,89000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,39000
Altres conceptes 10,11 €

uEG415FJJ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 74  €119,50

BG415FJJ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €106,48000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,39000
Altres conceptes 12,63 €

uEG611031 Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastadaP- 75  €1,64

BG611030 Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà  €0,70000
Altres conceptes 0,94 €
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uEG62Z902 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada
VERMELL  (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per a encastar

P- 76  €13,52

BG62Z902 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada
VERMELL  (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per a encastar

 €6,87000

Altres conceptes 6,65 €

uEG63Z901 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per a encastar

P- 77  €12,85

BG63Z901 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per a encastar

 €6,20000

Altres conceptes 6,65 €

uEG641171 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu
econòmic, encastat

P- 78  €8,88

BG641171 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu
econòmic, per a encastar

 €2,23000

Altres conceptes 6,65 €

uEG671114 Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior, col·locatP- 79  €4,55

BG671114 Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior  €3,45000
Altres conceptes 1,10 €

uEG731181 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10
a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu econòmic, encastat

P- 80  €53,62

BG731181 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de
10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
amb tapa, preu econòmic, per a encastar

 €46,47000

Altres conceptes 7,15 €

uEH11Z101 LASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W - 900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 80 -DALI-  WIDE FLOOD - GRIS / NEGRO

P- 81  €231,22

BH11Z101 LASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W - 900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 80 - WIDE FLOOD - GRIS / NEGRO

 €222,00000

Altres conceptes 9,22 €

uEH11Z102 LASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W - 900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 85 - DALI- FLOOD - GRIS / NEGRO

P- 82  €231,22

BH11Z102 LASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W - 900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 85 - DALI- FLOOD - GRIS / NEGRO

 €222,00000

Altres conceptes 9,22 €

UEHA1Z201 NUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387 lm, 0,26Kg,
220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento no regulable ,75 x 75 x 43
mm. Downlight orientable para iluminación de acento. Color blanco..
Formado por un cerco exterior de aluminio de inyección termoesmaltado en
blanco. La función de rotación de 0° a 20° maximiza el alcance de la
iluminación. Montaje empotrado de fácil instalación gracias a dos flejes.
Cristal protector transparente para proteger el CoB y de fácil limpieza. El
suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de encendido
electrónico. Diseño antideslumbrante con gran apantallamiento de la luz para
conseguir un alto confort visual. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60
Hz. Reflector de aluminio facetado en haz de luz wideFlood.LED830 con alta
selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso
emitido y la temperatura de color declarada.

P- 83  €35,61
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BHA1Z201 NUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387 lm, 0,26Kg,
220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento no regulable ,75 x 75 x 43
mm. Downlight orientable para iluminación de acento. Color blanco..
Formado por un cerco exterior de aluminio de inyección termoesmaltado en
blanco. La función de rotación de 0° a 20° maximiza el alcance de la
iluminación. Montaje empotrado de fácil instalación gracias a dos flejes.
Cristal protector transparente para proteger el CoB y de fácil limpieza. El
suministro de la luminaria incorpora de serie el equipo de encendido
electrónico. Diseño antideslumbrante con gran apantallamiento de la luz
para conseguir un alto confort visual. Tensión de alimentación: 220-240 V /
50-60 Hz. Reflector de aluminio facetado en haz de luz wideFlood.LED830
con alta selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo
luminoso emitido y la temperatura de color declarada.

 €31,00000

Altres conceptes 4,61 €

UEHA1Z206 VARIANT II G3 Módulo 1.200 x 300 mm 1 salida de luz LED840 33W,
4000K, CRI>80, 3646 lm, 4,5Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de
funcionamiento regulable DALI ,1197 x 297 x 56 mm. Luminaria de empotrar
con componente óptico microprismático para uso en oficinas. Empotramiento
polivalente. Color blanco. Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en
color blanco. La conexión eléctrica se realiza a clema de conexión rápida.
Las versiones para techos de perfilería vista en T incorporan manguera de
conexión de 500 mm. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz. Factor
de potencia corregido 0,95. Montaje: en las versiones de empotramiento
polivalente(1), mediante anclajes de montaje rápido que permiten una
regulación precisa de la luminaria en techos con espesores comprendidos
entre 5 y 45 mm (incluidos en el suministro). Nueva tecnología de ópticas con
estructura microprismática de alta transparencia formada por una matriz de
microconos de base hexagonal para un total control del deslumbramiento.
Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento: L <1.000 cd/m2 a 65°
respecto a la vertical para un UGR 19. LED840 con alta selección de binning
(3 elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso emitido y la
temperatura de color declarada.

P- 84  €179,61

BHA1Z106 VARIANT II G3 Módulo 1.200 x 300 mm 1 salida de luz LED840 33W,
4000K, CRI>80, 3646 lm, 4,5Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de
funcionamiento regulable DALI ,1197 x 297 x 56 mm. Luminaria de empotrar
con componente óptico microprismático para uso en oficinas.
Empotramiento polivalente. Color blanco. Fabricado en chapa de acero
termoesmaltada en color blanco. La conexión eléctrica se realiza a clema de
conexión rápida. Las versiones para techos de perfilería vista en T
incorporan manguera de conexión de 500 mm. Tensión de alimentación:
220-240 V / 50-60 Hz. Factor de potencia corregido 0,95. Montaje: en las
versiones de empotramiento polivalente(1), mediante anclajes de montaje
rápido que permiten una regulación precisa de la luminaria en techos con
espesores comprendidos entre 5 y 45 mm (incluidos en el suministro).
Nueva tecnología de ópticas con estructura microprismática de alta
transparencia formada por una matriz de microconos de base hexagonal
para un total control del deslumbramiento. Elevado rendimiento y limitación
del deslumbramiento: L <1.000 cd/m2 a 65° respecto a la vertical para un
UGR 19. LED840 con alta selección de binning (3 elipses de variación) que
garantiza el flujo luminoso emitido y la temperatura de color declarada.

 €175,00000

Altres conceptes 4,61 €

UEHA1Z207 OD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830 18W, 3000K,
CRI>80, 1080 lm, 1Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento no
regulable ,174 x 115 mm. Downlight de empotrar con reflector de aluminio
vaporizado de alto brillo. Color blanco. Formado por un aro embellecedor de
inyección de aluminio termoesmaltado en color blanco. Montaje empotrado
mediante flejes de sujeción incluidos en el suministro. Espesor mínimo de
techo: 5-7 mm. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.Nueva
tecnología de reflectores PHI de alto rendimiento para una óptima
distribución óptica Flood. Difusor interior con tecnología BRIGHT LIGHT. Alto
confort visual.Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento L<1.000
cd/m2 a 65° respecto a la vertical para un UGR 19LED830 con alta selección
de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso emitid

P- 85  €94,30
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BHA1Z107 OD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830 18W, 3000K,
CRI>80, 1080 lm, 1Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de funcionamiento no
regulable ,174 x 115 mm. Downlight de empotrar con reflector de aluminio
vaporizado de alto brillo. Color blanco. Formado por un aro embellecedor de
inyección de aluminio termoesmaltado en color blanco. Montaje empotrado
mediante flejes de sujeción incluidos en el suministro. Espesor mínimo de
techo: 5-7 mm. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.Nueva
tecnología de reflectores PHI de alto rendimiento para una óptima
distribución óptica Flood. Difusor interior con tecnología BRIGHT LIGHT.
Alto confort visual.Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento
L<1.000 cd/m2 a 65° respecto a la vertical para un UGR 19LED830 con alta
selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso
emitid

 €92,00000

Altres conceptes 2,30 €

UEHA1Z209 MCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, , equipo de
funcionamiento no regulable ,295 x 129 x 83 mm. Luminaria para alumbrado
de emergenciaLuminarias de emergencia para instalación empotrada de
forma enrasada mediante kit de empotramiento (ver accesorios) o en
superficie (pre-placa de instalación incluida en suministro). Autonomía 1
hora/2 horas. Funcionamiento Permanente (P)/No Permanente (NP).
Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz. Batería Ni-Cd. IP22/IP65 IK04. Cuerpo en
policarbonato. Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22. Apta para montaje en
superficies inflamables Flujo luminoso de 100 a 400 lúmenes. Fuente de luz
LED. Incluye difusor opalino, bajo pedido: transparente, Opal y Opalino alto
rendimiento. Luminaria de empotrar o superficie para alumbrado de
emergencia antipánico. Posibilidad de añadir pictograma como accesorio par
KIT empotramiento

P- 86  €57,61

BHA1Z109 MCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, , equipo de
funcionamiento no regulable ,295 x 129 x 83 mm. Luminaria para alumbrado
de emergenciaLuminarias de emergencia para instalación empotrada de
forma enrasada mediante kit de empotramiento (ver accesorios) o en
superficie (pre-placa de instalación incluida en suministro). Autonomía 1
hora/2 horas. Funcionamiento Permanente (P)/No Permanente (NP).
Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz. Batería Ni-Cd. IP22/IP65 IK04. Cuerpo en
policarbonato. Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22. Apta para montaje
en superficies inflamables Flujo luminoso de 100 a 400 lúmenes. Fuente de
luz LED. Incluye difusor opalino, bajo pedido: transparente, Opal y Opalino
alto rendimiento. Luminaria de empotrar o superficie para alumbrado de
emergencia antipánico. Posibilidad de añadir pictograma como accesorio
para

 €53,00000

Altres conceptes 4,61 €

uEHV3Z805 Sensor de presencia inalambric per sistema de control de llumP- 87  €65,98

BHV3Z805 Sensor de presencia inalambric per sistema de control de llum  €65,00000
Altres conceptes 0,98 €

uEHV3Z901 Unidad de programación AvanzadaP- 88  €820,98

BHV3Z901 Unidad de programación Avanzada  €820,00000
Altres conceptes 0,98 €

uEHV3Z902 Fuente de alimentación para consumo del sistema de controlP- 89  €216,98

BHV3Z902 Fuente de alimentación para consumo del sistema de control  €216,00000
Altres conceptes 0,98 €

uEHV3Z903 Mando RF 2 boton + subir/bajar bl mat , con marco de pared para empotrarP- 90  €63,98

BHV3Z903 Mando RF 2 boton + subir/bajar bl mat , con marco de pared para empotrar  €63,00000
Altres conceptes 0,98 €

uEHV3Z904 Botonera de empotrar, blanca de 2 a 6 botones serigrafiables, in 2 contactos.P- 91  €272,98

BHV3Z904 Botonera de empotrar, blanca de 2 a 6 botones serigrafiables, in 2
contactos.

 €272,00000
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Altres conceptes 0,98 €

uEHV3Z905 Sensor de luminosidadP- 92  €70,98

BHV3Z905 Sensor de luminosidad  €70,00000
Altres conceptes 0,98 €

uEHV3Z906 Lledó antena receptora 10+10+10 rfP- 93  €105,98

BHV3Z906 Lledó antena receptora 10+10+10 rf  €105,00000
Altres conceptes 0,98 €

uEHV3Z907 Controlador 128 balastos DALI y 32 zonasP- 94  €796,98

BHV3Z907 Controlador 128 balastos DALI y 32 zonas  €796,00000
Altres conceptes 0,98 €

UEJ2Z4139 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de
diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

P- 95  €28,70

BJ2Z4139 Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida
de 3/4´´ i entrada de 3/4´´

 €19,48000

Altres conceptes 9,22 €

uEM112120 Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
ref:NOTIFIER

P- 96  €55,74

BM112120 Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície

 €43,63000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,34000
Altres conceptes 11,77 €

uEM12Z901 Desmuntage, custodia i posterior muntatge d'element del sistema de control
d'accesos i antiintrusió o seguretat, per ubicar-lo d'acord amb la nova
distribució d'arquitectura. Inclou pp de material de muntatge i proves de
funcionament un cop reienstal.lat, amb reconfiguració de la central si fos
necessari tant en el moment del desmuntatge com fel muntatge. 

P- 97  €108,82

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció  €12,20000
Altres conceptes 96,62 €

uEM12Z902 Desmuntage, custodia i posterior muntatge de quadre de sistema de control
d'acessos

P- 98  €5,44

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció  €0,61000
Altres conceptes 4,83 €

uEM131211 Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada
segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior
NOTIFIER

P- 99  €36,48

BM131211 Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada
segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

 €24,14000

BMY13000 Part proporcional d'elements especials per a sirenes  €0,57000
Altres conceptes 11,77 €

uEM1421D2 Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament
manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment
NOTIFIER

P- 100  €52,50

BM1421D2 Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament
manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma
UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

 €40,45000

BMY14000 Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  €0,28000
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Altres conceptes 11,77 €

uEM23Z901 BIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de 1360x555x200 mm,
conjunto vertical, con caja para empotrar con la devanadera fija, premarco
con puerta ciega pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada

P- 101  €542,39

BM23Z101 BIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de 1360x555x200
mm, conjunto vertical, con caja para empotrar con la devanadera fija,
premarco con puerta ciega pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada

 €421,00000

BMY23000 Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi  €0,61000
Altres conceptes 120,78 €

uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 102  €86,16

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €39,34000

BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €27,20000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,30000

Altres conceptes 19,32 €

uEM31351K Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 103  €168,40

BM313511 Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €121,58000

BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €27,20000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,30000

Altres conceptes 19,32 €

uEMD21001 Contacte magnètic, encastatP- 104  €15,35

BMD21001 Contacte magnètic, per a encastar  €5,54000
Altres conceptes 9,81 €

uEMP2U001 Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65
MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de
lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat. Compatible amb sistema actual
DORLET

P- 105  €504,03

BMP2U001 Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65
MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de
lectura de 7cm, amb protecció IP65

 €494,22000

Altres conceptes 9,81 €

uEMP4U001 Interface entre el lector de targetes i el controlador central d'accés, per a 2
lectors de targetes, instal·lat
Compatible amb sistema actual DORLET

P- 106  €406,53

BMP4U001 Interfície entre el lector de targetes i el controlador central d'accés, per a 2
lectors de targetes

 €391,82000

Altres conceptes 14,71 €

uEMSB31P2 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

P- 107  €12,92

B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis  €0,36000
BMSB31P0 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de

210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4

 €4,65000

Altres conceptes 7,91 €
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uEMSBCDP2 Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular,
de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

P- 108  €12,92

B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis  €0,36000
BMSBCDP0 Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular,

de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4

 €4,65000

Altres conceptes 7,91 €

UEN316327 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de
pn, de bronze, preu alt, muntada superficialment

P- 109  €28,63

BN316320 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 10 bar de pn,
de bronze, preu alt

 €18,82000

Altres conceptes 9,81 €

MLENFBZ901 Connexió aparell. incloent maniguets i vàlvules d'escaireP- 110  €32,74

BJ2ZN42K MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB ÀNIMA INTERIOR
SINTÈTICA, PREU ALT, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

 €4,60000

BN3143P0 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL
1/2'', 10 BAR DE PN, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE
TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C

 €18,48000

Altres conceptes 9,66 €

mEP434640 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect

P- 111  €1,11

BP434640 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect

 €0,61950

Altres conceptes 0,49 €

uEP43U900 Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i dades i preses de
telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, Classe E. Cal lliurar els
documents d'homologació i calibrat de l'equipament, i les certificacions, en
format electrònic, a la direcció facultativa.

P- 112  €3,69

Altres conceptes 3,69 €

uEP731J82 Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport
de mòdul ample

P- 113  €14,79

BP73J180 Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre
suport o sobre panell

 €7,90000

BP7ZSR20 Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets

 €2,14000

Altres conceptes 4,75 €

uEP73Z999 Pannell 24 ports RJ45 cat 6 F/UTP AMP Netconnect, amb connector i
connexió per IDC, instal.lat en rack existent.

P- 114  €314,75

BP7ZZ999 Pannell 24 ports RJ45 cat 6 F/UTP AMP Netconnect, amb connector i
connexió per IDC, instal.lat en rack existent.

 €310,00000

Altres conceptes 4,75 €

uEP74C411 Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge,
amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 600x600 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al
parament

P- 115  €350,51
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BP74C410 Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge,
amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 600x600 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau

 €325,99000

Altres conceptes 24,52 €

uEP7E1E10 Commutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no gestionable, per a
armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col.locat i connectat

P- 116  €282,02

BP7E1E10 Commutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no gestionable, per a
armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V

 €183,95000

Altres conceptes 98,07 €

mEQ5AU010 Suministrament i col.locació de taulell de silestone, de 20 mm de gruix,
cantell polit, col·locat sobre suport mural, amb forats per aigüera i encastat al
parament. 

P- 117  €325,01

BQ5A0001 Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta
HPL, de 16 mm de gruix, amb cantells bisellats

 €280,00000

Altres conceptes 45,01 €

mEQ710001 Suministrament i col.locació de mobiliari de cuina office en forma de L de
60x80x292 i 60x80x173 per cuina amb melamina blanca, amb portes, amb
mòduls de dos prestatgeries interiors i mòduls de de calaixos de 60x60x80,
amb sòcol i ferratges, tirador d'alumini, recolzat al terra i collat a la paret.

P- 118  €484,16

BQ7116B1 Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm
d'alçària, amb porta de fusta massissa de roure, preu alt, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

 €455,50500

BQ7121A1 Sòcol de fusta massissa de roure de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips  €18,99036
Altres conceptes 9,66 €

uEQ71Z007 Subministrament i col·locació de cortina doble replegable motoritzada
formada per una capa de teixit foscurit i una de teixit translúcid, amb motor
doble de 4 fils

P- 119  €12.150,00

Sense descomposició 12.150,00 €

uEQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en
material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura
61°C, instal·lat

P- 120  €163,34

BQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en
material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura
61ºC

 €143,73000

Altres conceptes 19,61 €

UEV000001 Legalització de les instal·lacións davant dels organismes oficials, incloent
tràmits, tases i visats, aportació plànols as built, certificats d'homologació
d'equips, característiques d'equips i sistemes, quadre resum per l'usuari
plastificat, posta en marxa de la intsal·lació degudament comprovada,
verificada  i en funcionament.

P- 121  €650,00

Sense descomposició 650,00 €

UEV002015 Integració del nou sistema de clima en el sistema de control existemt
HITACHI CS-NET 8.1. Inclou cablejat de bus de control entre tots els equips i
el servidor. Inclou programació i alta de les noves unitats en el sisrmea de
control, amb elemenrts gràfica associats.

P- 122  €2.100,00

Sense descomposició 2.100,00 €

kgG443511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols. Tot segons plànols d'estructura.

P- 123  €1,87

B44Z5015 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,14000
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Altres conceptes 0,73 €

uHX000001 Partida unitària relativa a la seguretat i salut a l'obra.P- 124  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

uHX000002 Partida unitària relativa a la neteja final de l'obra: retirada de tots els materials
sobrants i neteja a fons de tota la planta per la seva entrega a la propietat.

P- 125  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

uHX000019 Partida unitària relativa a totes les ajudes nececessàries durant les obres del
ram de paleta a totes les instal.lacions a executar, incloent l'obertura i tapat
de rases, regates, desmuntatges o reposició d'elements i resta de petits
treballs per tal de dur a terme les instal.lacions.

P- 126  €1.200,00

Sense descomposició 1.200,00 €

m2K2148J34 Enderroc d'escala, inclosos revestiments superiors inferiors, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 127  €45,66

Altres conceptes 45,66 €

m2K2163511 Enderroc de paredó de ceràmica defins a 10 cm de gruix, inclosos enrajolats
o revestiments de fusta, portes i bastiments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 128  €7,46

Altres conceptes 7,46 €

m2K2180001 Enderroc de divisions interiors lleugeres, que inclouen plafons fenòlics o
similars, portes, perfileria metàl.lica i parts envidriades, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

P- 129  €7,46

Altres conceptes 7,46 €

m2K2180002 Enderroc del revestiment de fusta i alumini dels pilars, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

P- 130  €7,46

Altres conceptes 7,46 €

m2K2180003 Desmuntatge de paviment flotant, inclosos peus de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

P- 131  €6,40

Altres conceptes 6,40 €

uK2180004 Retirada de tots els elements de mobiliari existent (taules, cadires, arxivadors,
...) així com cortines, i altres elements per tal de deixar els espais
completament buits, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor o a dependencies de mercarbarna (segons indiqui la DF)

P- 132  €682,40

Altres conceptes 682,40 €

m2K2180005 Arrencada de revestiment de marbre en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 133  €11,73

Altres conceptes 11,73 €

uK2180006 Retirada de totes les instal.lacions, aplics, ..., amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

P- 134  €363,56

Altres conceptes 363,56 €

uK2180007 Partida unitària relativa al desmuntatge, desballestament i enderroc
d'aquelles instal·lacions existents que no estiguin ubicades en cel ras.

P- 135  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

m2K2183501 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 136  €9,81

Altres conceptes 9,81 €
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m2K218A610 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 137  €13,86

Altres conceptes 13,86 €

m2K2194721 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 138  €8,53

Altres conceptes 8,53 €

uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 139  €4,27

Altres conceptes 4,27 €

uK21JB111 Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 140  €15,07

Altres conceptes 15,07 €

uK21JD111 Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 141  €16,64

Altres conceptes 16,64 €

m3K2R64233 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió o contenidor, amb un recorregut de fins a 5 km.

P- 142  €2,91

Altres conceptes 2,91 €

m3K2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 143  €14,33

B2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €14,33100

Altres conceptes -0,00 €

m3K45918G3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/12/I
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb
cubilot.

P- 144  €110,56

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €77,65800

Altres conceptes 32,90 €

m2K6000002 Suministre i col.locació de frontal sanitària formada per sistema de peus i
ferratges d'acer inoxidable AISI316 i panell fenòlic autoportant de 13mm de
gruix de color a escollor per la DF. Sense peus en pla frontal. Subjecció
superior amb perfil U d'acer inox. Inclou ferratges, pestells i tiradors. .

P- 145  €135,10

B66AA00A Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements
fixos de cabines sanitaries

 €119,72000

Altres conceptes 15,38 €

m2K6000007 Suministre i col.locació de divisòria sanitària formada per sistema de peus i
ferratges d'acer inoxidable AISI316 i panell fenòlic autoportant de 13mm de
gruix de color a escollor per la DF. Subjecció superior amb perfil U d'acer
inox. Inclou ferratges, pestells i tiradors. 

P- 146  €107,12

B66AB00A Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

 €91,74000

Altres conceptes 15,38 €
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m2K612TRAK Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb
morter 1:2:10 amb ciment CEM II

P- 147  €33,92

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

 €5,45700

Altres conceptes 28,46 €

m2K614D71E Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:4

P- 148  €14,39

B0F85270 Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

 €3,10257

Altres conceptes 11,29 €

mK6520001 Suministre i col.locació de barrera fònica Arena plenum o equivalent, a
col.locar entre mamapara i forjat, panell semirígid de llana mineral arena de
80mm de gruix, revestit per les dues cares amb una làmina de kraft-alumini,
amb resistència al foc C-s1,do, i un aïllament acústic de 33 dBA. 

P- 149  €28,19

B7C9H5M0 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3
de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

 €1,86430

Altres conceptes 26,33 €

m2K6524B4B Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Construït de forjat a forjat i sobre
bandes elàstiques.

P- 150  €49,23

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €6,69600
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,25440
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,90000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma

UNE-EN 520
 €19,28160

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

 €4,48350

B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària

 €1,18703

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,23500

B7C9H5M0 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3
de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

 €1,86430

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,92800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,28000

Altres conceptes 13,12 €

m2K6524B4DKXR1 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca tipus
ISOVER ACUSTILAINE 100 serie Envà sec.

P- 151  €55,35

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €6,69600
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,25440
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,90000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma

UNE-EN 520
 €19,28160

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

 €4,48350

B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària

 €1,18703
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B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,23500

B7C9R5L0KXR1 Panell semirrígid de llana de roca, gruix 50 mm, llarg 1,35 m, amplària 0,40
m, conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(mK) a 10ºC, ref. 22904 de la serie
Envà sec, divisoris d'ISOVER

 €7,98000

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,92800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,28000

Altres conceptes 13,12 €

m2K652HB4DKXR1 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W ref. 22904 de la serie Envà sec,
divisoris d'ISOVER. El conjunt ha de complir una EI90

P- 152  €60,79

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €6,69600
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,25440
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,90000
B0CC3410 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, segons la norma

UNE-EN 520
 €28,59280

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

 €4,48350

B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària

 €1,18703

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,23500

B7C9R5L0KXR1 Panell semirrígid de llana de roca, gruix 50 mm, llarg 1,35 m, amplària 0,40
m, conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(mK) a 10ºC, ref. 22904 de la serie
Envà sec, divisoris d'ISOVER

 €4,10970

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,92800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,28000

Altres conceptes 13,12 €

m2K7D21592 Aïllament amb morter format per ciment i llana de roca ignífuga de 250 kg/m3
de densitat, projectat sobre elements superficials, garantint un E90. Inclòs
certificat.

P- 153  €20,94

B0111000 Aigua  €0,04026
B7D20091 Morter de ciment i llana de roca de 250 kg/m3 de densitat, en sacs  €16,70760

Altres conceptes 4,19 €

m2K7D21593 Aïllament amb morter format per ciment i llana de roca ignífuga de 250 kg/m3
de densitat, projectat sobre elements lineals, garantint un E90. Inclòs
certificat.

P- 154  €22,08

B0111000 Aigua  €0,04026
B7D20091 Morter de ciment i llana de roca de 250 kg/m3 de densitat, en sacs  €16,70760

Altres conceptes 5,33 €

uK7D6Z007 Collaríde protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, , per
a segellar buits de pas d'instal·lacions entre sectors

P- 155  €30,91

B7DZC121 Collaríde protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, ,
per a segellar buits de pas d'instal·lacions entre sectors

 €15,65000

Altres conceptes 15,26 €

m2K81131A1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter ús corrent (GP) de designació CSIII W0, segons la norma
UNE-EN 998-1, deixat de regle

P- 156  €20,11

B0111000 Aigua  €0,01299
B811B170 Morter de calç ús corrent (GP), de designació CSIII-W0-T1, segons norma

UNE-EN 998-1, en sacs
 €0,97201

Altres conceptes 19,13 €
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m2K8122113 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN
13279-1

P- 157  €11,93

B0522300 Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1  €0,08778
Altres conceptes 11,84 €

m2K82C1S2J Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic rectificat de 30x30, grup BIa (UNE-EN 14411), Clase 1, preu
superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 158  €34,55

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,57810

B0711024 Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004  €4,31446
B0FH6181 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o

quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)
 €22,61600

Altres conceptes 7,04 €

m2K83E6K6A Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant
arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A)
de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana
de roca

P- 159  €36,45

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €6,69600
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,25440
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,90000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma

UNE-EN 520
 €9,64080

B44ZB052 Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

 €0,30975

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

 €4,27000

B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària

 €1,13050

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,23500

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,92800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,28000

Altres conceptes 11,81 €

m2K83EEPAA Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al
parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat
col·locades cada 400 mm amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm
de gruix cada i aïllament amb plaques de llana de roca

P- 160  €38,65

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €6,69600
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,25440
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,90000
B0CC3410 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, segons la norma

UNE-EN 520
 €14,29640

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,92800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,28000
B83ZA700 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm

d'amplària
 €4,66725

Altres conceptes 10,63 €

m2K8440002 Cel ras de plaques de guix laminat, de 15 mm de gruix i amplada variable,
per tal de resoldre les trobades de contacte amb el fals sostre metal.lic, vora
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Segons
plànols de detall.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 161  €56,34
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B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €1,67400
B0CC2410 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN

520
 €10,42500

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,54810
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,13230
B84Z5610 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a
màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a suportar una càrrega de fins a 15 kg

 €5,02000

Altres conceptes 38,54 €

m2K8445220 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir,
de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat d'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.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 162  €31,46

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €1,67400
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma

UNE-EN 520
 €4,82040

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,54810
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,13230
B84Z5610 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a
màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a suportar una càrrega de fins a 15 kg

 €5,02000

Altres conceptes 19,27 €

m2K8449220 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir,
de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 163  €33,80

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €1,67400
B0CC2410 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN

520
 €7,15850

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,54810
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,13230
B84Z5610 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a
màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a suportar una càrrega de fins a 15 kg

 €5,02000

Altres conceptes 19,27 €

m2K84B0001 Suministre i col.locació de fals sostre registrable format per peces de xapa
microperforada de dimensions 300x1200mm acabat lacat amb RAL 9010,
amb perfileria oculta i vel acústic negre, sistema AL30 de Lledó o equivalent.
Compleix B-s3-d0.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 164  €33,75

B84B0001 Panell metàl.lic microperforat, de color estàndard, amb cantell bisellat per a
estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 1200x300 mm, amb
vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75
segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc Clase B s2 d0

 €12,00000

B84ZMA70 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de
1200x300 mm, formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada
1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac,
femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris
tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m,
inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i
fixacións, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

 €7,03490

Altres conceptes 14,72 €
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m2K84B5451 Cel ras registrable de lames d'acer postlacat amb superfície llisa de color
estàndard, amb cantell bisellat, de 200 mm d'ample, classe d'absorció
acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc
A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per
perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada
0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclosa p.p.
d'elements de trobada amb els paraments verticals.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 165  €63,22

B84B5451 Placa d'acer postlacat llisa, de color estàndard, amb cantell bisellat per a
estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 600x300 mm, amb un
coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i
amb reacció al foc A2-s2, d0

 €29,61250

B84ZM450 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de
600x300 mm, formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5
m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i
contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil
pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, inclòs part
proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións,
per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

 €10,07340

Altres conceptes 23,53 €

m2K84B7439 Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície microperforada
de color estàndard, amb cantell bisellat, de 600x600 mm, amb atenuant
acústic de fibra mineral, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A2-s1, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer
galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim,
amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la
placa cada 0,5 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 166  €73,94

B84B7439 Placa d'acer postlacat microperforada, de color estàndard, amb cantell
bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 500x500
mm, amb atenuant acústic de fibra mineral, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al
foc A2-s1, d0

 €39,11940

B84ZM220 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de
500x500 mm, formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5
m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i
contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil
pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,5 m, inclòs part
proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións,
per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

 €11,28880

Altres conceptes 23,53 €

m2K84BZ222 Formació tabica pladsur en refòs fals sostre amb incorporació perimetral
d'ill.luminació led regulab

P- 167  €735,00

Sense descomposició 735,00 €

m2K8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 168  €3,87

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,68932
Altres conceptes 2,18 €

m2K898J2A0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 169  €3,98

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,34456
B8ZA1000 Segelladora  €0,65025

Altres conceptes 1,99 €
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m2K898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 170  €4,52

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,34456
B8ZA1000 Segelladora  €0,65025

Altres conceptes 2,53 €

m2K89A2BA0 Pintat de portes metàl.liques, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i
dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 171  €12,51

B89ZB000 Esmalt sintètic  €4,09224
B8ZA1000 Segelladora  €0,65025

Altres conceptes 7,77 €

m2K9DC0001 Paviment de rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30, preu alt, col·locat a
junt seguit tal i com apareix als plànols de acabats. Classe 2, antilliscant.
Col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs recrescut de morter de 2
cm de promig per assolir el nivell de paviment de la planta

P- 172  €53,64

B9DC0001 Rajola de gres porcellànic premsat per a paviments flotants de 35x35 cm i 9
mm de gruix, formada per dues peces adherides amb resines, preu alt

 €40,00000

Altres conceptes 13,64 €

m2K9M20001 Suminstre i aplicació d'imprimació i pasta allisadora, de 2/3 mm de gruix
sobre paviment existent. Model Mapei model Ultraplan o equivalent

P- 173  €5,23

B0731330 Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C12 de resistència a
compressió i classe F3 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813,
subministrada a granel

 €0,09000

B0907000 Adhesiu de resines epoxi  €0,45400
Altres conceptes 4,69 €

m2K9P60001 Suministre i col.locació de paviment de Linoleum antiestàtic d'alt transit de la
marca Armstrong – Dlw model Colorette PUR 137-080, de 2,5 mm. de gruix.
Subministrat en rotllos de 200 cm de ample. Encolat amb cola de dispersió
aquosa i juntes termo-soldades sobre morter autonivellant
Exigencia reacció al foc; EFL

P- 174  €30,90

B0901000 Adhesiu en dispersió aquosa  €0,98910
B9P67A26 Làmina de linòleum, classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i de 2mm de

gruix
 €16,34850

B9PZ1400 Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre  €0,13200
Altres conceptes 13,43 €

mK9U00013 Suministre i col.locació de sòcol de trusplas de 100mm d'alçada de color a
definir per la DF
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

P- 175  €9,95

B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis  €0,36000
BX000002 Sòcol de fusta de formigo polímer, de 10 cm d´alçària  €6,30000

Altres conceptes 3,29 €

uKAF1C774 Substitució de vidre per reixa d'intempèrie , col·locada sobre bastiment de
base, d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat i reixeta de malla metàl·lica, de
800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment. Tot inclòs.

P- 176  €156,10

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1,54400

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €3,79030

BEKN1RM0 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta
de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

 €131,35500

Altres conceptes 19,41 €
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uKAQDC002 P7 i P7' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta batent d'una fulla
de 700mm d'amplada lliure de pas formada per bastiment de fusta d'avet i
nucli de 40mm de llana de roca, acabada amb DM d'e=8mm amb acabat de
melamina acabat soft, color a escollir per la DF. Maneta sèrie 2016T/04
d'Arcon 2000. Incorpora ferratges, tancaportes i topall. Fusteria P7 i P7'
segons plànols de fusteries.

P- 177  €327,40

BAMWU002 Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre  €138,14000
BANA5186 Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment

de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
 €35,33000

BAQDCN85 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix,
rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de 80 cm d'amplària i de 200 cm
d'alçària

 €91,22000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  €17,02000
Altres conceptes 45,69 €

uKAQDC004 P11 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta de 850 mm
d'amplada en total i 2570 mm d'altura per armari d'instal·lacions. Acabada
estratificat blanc per les dues cares. Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini
de 20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. El
conjunt ha de garantir EI45.

P- 178  €256,63

B0K6C74V Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a
18 mm de gruix per a revestiment vertical

 €6,13800

BAMWU002 Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre  €138,14000
BANA5186 Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment

de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
 €21,19800

BAZGC260 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt  €18,40000
Altres conceptes 72,75 €

uKAQDC005 P10 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de fusta de 420mm
d'amplada cadascuna, 850mm d'amplada en total i, 2570mm d'altura per
armari d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per la cara interior i xapat
amb xapa de bambú marca Moso o equivalent per la cara exterior. Inclou
ferratges, pany i clau, i L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura collat a
l'interior de la porta com a tirador. Fusteria P10 segons plànols de fusteries.

P- 179  €388,75

B0K6C74V Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a
18 mm de gruix per a revestiment vertical

 €35,80500

BAMWU002 Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre  €138,14000
BANA5186 Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment

de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
 €123,65500

BAZGC260 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt  €18,40000
Altres conceptes 72,75 €

uKAQDC007 P9 - Suministre i col.locació de bastiment i porta de fusta de 650mm
d'amplada, 1500mm d'altura per incorporar BIE empotrada. Acabada
estratificat blanc per les dues cares. Inclou ferratges i L d'alumini de
20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com a tirador. Franja
de 650mm d'ample x 200mm d'altura refosa 5mm per enganxar senyalètica
d'emergència. El conjunt ha de garantir EI45. Fusteria P9 segons plànols de
fusteries.

P- 180  €298,62

B0K6C74V Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a
18 mm de gruix per a revestiment vertical

 €12,27600

BAMWU002 Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre  €138,14000
BANA5186 Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment

de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
 €38,86300

BAZGC260 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt  €18,40000
Altres conceptes 90,94 €
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m2KAQDX001 M1 a M8 - Suministrament i col.locació mampara fixa monovidre a testa
d'Ibermodul model Futura o equivalent, de terra a sostre, amb vidre butil 5+5
Stadip transparent, cantells polits subjectes entre sí mitjançant junt
transparent autoadhesiu de doble cara, amb perfileria interior d'alumini
extrusionat de 50x30 mm, cordó d'escuma amortidor de vibracions. Perfileria
exterior de marcs de vidre portes de 85 mm d'ample, coronació superior i
inferior amb tub d'alumini extrusionat de 50x50 mm, amb sistema de
regulació d'alçades, tot en alumini lacat, color a definir per la DF. El conjunt
ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA. Fusteries M1 a M8 segons
plànols de fusteries.

P- 181  €100,00

Sense descomposició 100,00 €

uKAQDX010 F1 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de
ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la
d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir
un aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90. Fusteries F1
segons plànols de fusteries.

P- 182  €5.330,00

Sense descomposició 5.330,00 €

uKAQDX011 F2 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de
ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la
d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir
un aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90. Fusteries F2
segons plànols de fusteries.

P- 183  €6.420,00

Sense descomposició 6.420,00 €

uKAQDX012 F3 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de
ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la
d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir
un aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90. Fusteries F3
segons plànols de fusteries.

P- 184  €7.050,00

Sense descomposició 7.050,00 €

uKAQDX013 F4 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de
ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la
d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir
un aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90. Fusteries F4
segons plànols de fusteries.

P- 185  €2.480,00

Sense descomposició 2.480,00 €

uKAQDX014 F5 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs amb perfileria de
ferro amb emprimació cromofosfatant i lacat en taller, color a escollir per la
d.f., i vidre tallafocs PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir
un aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90. Fusteries F5
segons plànols de fusteries.

P- 186  €4.130,00

Sense descomposició 4.130,00 €

m2KAQDX020 m1 a m4 - Suministrament i col.locació de mampara fixa monovidre a testa
d'Ibermodul model Futura o equivalent, amb vidre butil 5+5 Stadip
transparent, cantells polits subjectes entre sí mitjançant junt transparent
autoadhesiu de doble cara, amb perfileria interior d'alumini extrusionat de
50x30 mm, cordó d'escuma amortidor de vibracions. Perfileria exterior de
marcs de vidre portes de 85 mm d'ample, coronació superior i inferior amb
tub d'alumini extrusionat de 50x50 mm, amb sistema de regulació d'alçades,
tot en alumini lacat, color a definir per la D.F. Ampit inferior cec de 80 cm
d'altura amb doble tauler d'aglomerat de 16 mm, sobre perfileria d'alunimi
interior i llana de roca de 50mm de gruix, acabat amb melamina acabat soft,
color a escollir per la D.F. Les juntes del vidre i dels panells d'aglomerat
seran coincidents, segons l'alçat. El conjunt ha de complir un aïllament
acústic de 33 dBA
. Fusteries m1 a m4  segons plànols de fusteries.

P- 187  €96,00

Sense descomposició 96,00 €
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uKAQDX030 P1 i P1' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta batent d'una fulla
de 800mm d'amplada lliure de pas, enrasada amb la mampara, sense
perfileria vista, formada per tauler aglomerat de 16 mm amb acabat de
melamina acabat soft. Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora
ferratges, pany de cop, clau i topall.. Fusteria P1 i P1' segons plànols de
fusteries.

P- 188  €490,00

Sense descomposició 490,00 €

uKAQDX031 P2 - Suministrament i col.locació de bastiment i porta batent d'una fulla de
800mm d'amplada lliure de pas, enrasada amb la mampara, sense perfileria
vista, formada per tauler aglomerat de 16 mm amb acabat de melamina
acabat soft. Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora ferratges,pany
de cop, clau i topall. Fusteria P2 segons plànols de fusteries.

P- 189  €826,87

BAMWU002 Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre  €276,28000
BANA5186 Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment

de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
 €70,66000

BAQDCN85 Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix,
rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de 80 cm d'amplària i de 200 cm
d'alçària

 €374,91420

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  €34,04000
Altres conceptes 70,98 €

uKAQDX032 P4 i P4' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta tallafocs formada
per dues fulles batents de 80 i 40 cm d'amplada lliure de pas, amb vidre
tallafocs Pyrobel de 25 mm de gruix, amb perfileria de ferro amb emprimació
cromofosfatant i lacada en taller, color a escollir per la d.f. Incorpora ferratges,
pany de cop, clau i topall, i passador per a fixar la fulla de 40 cm. Compleix
una protecció al foc EI 45. Fusteria P4 i P4' segons plànols de fusteries.

P- 190  €4.010,00

Sense descomposició 4.010,00 €

uKAQDX033 P5 - Suministrament i col.locació de bastiment i porta tallafocs batent, d'una
fulla de 800mm d'amplada lliure de pas i 2570mm d'alçada, de xapa per
pintar. Incorpora ferratges, pany de cop, clau i topall. Compleix una protecció
al foc EI 45. Fusteria P5 segons plànols de fusteries.

P- 191  €628,89

BAMWU002 Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre  €69,07000
BANA5186 Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment

de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
 €35,33000

BASA11C2 Porta tallafocs de fusta,EI2-C 30, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
90x205 cm, preu alt

 €436,48500

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  €17,02000
Altres conceptes 70,99 €

uKAQDX034 P8 - Suministrament i col.locació de muntant fix de mampara FUTURA
d'IBERMODUL o equivalent, de 200mm d'amplada i 2570mm d'altura, format
per perfileria d'alumini, amb doble tauler d'aglomerat de 16 mm acabar amb
melamina acabat soft, color a escollir per la D.F., amb fibra de vidre a
l'interior. Electrificat per incorporar mecanismes. Fusteria P8 segons plànols
de fusteries.

P- 192  €110,00

Sense descomposició 110,00 €

uKJ130001 Suministre i col.locació d'aiguera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
de 60cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà,
encastada al taulell de la cuina i aixeta mescladora, muntada superficialment,
de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de
maniguets, model Logica de Roca o equivalent. Inclou elements auxiliars per
a ser connectat a la xarxa. Inclou aixeta monocomandament connectada al
sistema d'aigua.

P- 193  €247,43

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,38600

BJ28513GKUM8 Aixetes monocomandament GALA model Noa per a cuina, inclòs cartutx
ecològic i enllaços d'alimentació flexible de 3/8´´., ref. 38936 de la serie noa
de GALA

 €45,63000

BQU2QJ00 Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut  €184,57000
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Altres conceptes 16,84 €

uKJ13B71T Suministre i col.locació de lavabo rentamans mural de porcellana vitrificada
color blanc amb forat per una aixeta i sifó metàl.lic cromat incorporat,
connectat a la xarxa d'evacuació, sèrie Vero de Duravit 500x470 o
equivalent. Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent
tub de PVC de 40mm de diàmetre.

P- 194  €218,24

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,38600

BJ13B71T Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a
75 cm, de color blanc i preu mitjà

 €98,47000

Altres conceptes 119,38 €

uKJ14BA1Q Suministre i col.loació d'inodor de porcellana vitrificada de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc. Col.locat sobre paviment, segellat i connectat a la
xarxa d'evacuació. Sèrie D-Code de Duravit o equivalent. Inclosa part
proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de 110mm
de diàmetre.

P- 195  €214,20

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,18528

BJ14BA1Q Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

 €174,73000

Altres conceptes 39,28 €

uKJ16B213 Suministre i col.locació d'urinari de porcellana sèrie D-Code de Duravit o
equivalent, connectat a la xarxa d'evacuació. Inclosa part proporcional de
connexió a la xarxa existent, incloent tub de PVC de 50mm de diàmetre.  

P- 196  €117,91

BJ16B213 Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu mitjà

 €108,60000

Altres conceptes 9,31 €

uKJ23113G Suministrament i col.locació d'aixeta temporitzada per a lavabo, model
Controlpress de la casa Grohe ref:36173 o equivalent.

P- 197  €68,17

BJ23113G Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

 €49,73000

Altres conceptes 18,44 €

uKJ42U010 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

P- 198  €66,74

BJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.

 €60,36000

Altres conceptes 6,38 €

uKJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 199  €38,75

BJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçaria i 255 mm de diàmetre

 €29,82000

Altres conceptes 8,93 €

uKJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d,
de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 200  €92,91

BJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'alumini recobert de nilò

 €86,53000

Altres conceptes 6,38 €
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uKJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 201  €270,05

BJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

 €244,53000

Altres conceptes 25,52 €

uKJ4Z0001 Suministre i col.locació de porta escombreta i escombreta de wc, acabat
metàl.lic acollat mecànicament a la paret

P- 202  €49,84

Altres conceptes 49,84 €

uKJ4Z0002 Suministre i col.locació de papera mural d'acer inoxidable.P- 203  €120,36

Altres conceptes 120,36 €

uKJ4Z0003 Pictogrames per lavabos homes, dones i minusvàlids realitzat amb xapa
d'alumini anoditzat i retallat simblologia, de 60x20, encolats a la porta segons
disseny de la DF.

P- 204  €40,12

Altres conceptes 40,12 €

uKJ4ZU015 Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68x131x150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 205  €19,10

BJ4ZU015 Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68x131x150 mm

 €12,72000

Altres conceptes 6,38 €

uKX000001 Desmuntatge i reserva, on indiqui la DF, de mampara mòbil per a la seva
posterior reutilització.

P- 206  €85,30

Altres conceptes 85,30 €

uKX000014 Subministre i col·locació de remat de planxa d'inoxidable de 30mm per pas
en canvi de tipus de paviment.

P- 207  €46,16

B8KA0001 Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de
95 mm de desenvolupament, amb 2 plecs

 €35,00000

Altres conceptes 11,16 €

m2KX000015 Barrera de protecció de paviment pel transcurs de l'obra fins el dia de la seva
entrega. Cartró col·locat i solapat per tal d'evitar qualsevol problema en el
paviment col·locat de vynil. Es tindrà sempre es perfecte estat per ser util en
la protecció

P- 208  €0,91

Altres conceptes 0,91 €
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 €25,14h Oficial 1aA0121000

 €25,14h Oficial 1a paletaA0122000

 €25,56h Oficial 1a soldadorA0125000

 €25,14h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €25,14h Oficial 1a guixaireA0129000

 €18,17h Oficial 1a fusterA012A000

 €17,85h Oficial 1a pintorA012D000

 €21,73h Oficial 1a vidrierA012E000

 €22,72H Oficial 1a calefactorA012G000

 €24,80H Oficial 1a electricistaA012H000

 €25,99h Oficial 1a lampistaA012J000

 €25,99h Oficial 1a muntadorA012M000

 €22,41h Ajudant soldadorA0135000

 €22,32h Ajudant col·locadorA0137000

 €17,32h Ajudant fusterA013A000

 €17,19h Ajudant pintorA013D000

 €20,76h Ajudant manyàA013F000

 €19,50H Ajudant calefactorA013G000

 €21,28H Ajudant electricistaA013H000

 €17,17h Ajudant lampistaA013J000

 €22,32h Ajudant muntadorA013M000

 €21,01h ManobreA0140000

 €21,01h Manobre guixaireA0149000

 €21,74h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,93h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €79,86h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €35,21h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €1,60h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,94h Formigonera de 165 lC1705600

 €3,51h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €7,86h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €4,71h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsC200X000

 €9,43h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,83m3 AiguaB0111000

 €20,25t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €116,11t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,11kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,11kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0522300

 €0,24kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310

 €0,82kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

B05A2203

 €73,96m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065960C

 €0,88kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

B0711024

 €0,06kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C12 de
resistència a compressió i classe F3 de resistència a flexió,
segons UNE-EN 13813, subministrada a granel

B0731330

 €3,14kg Adhesiu en dispersió aquosaB0901000

 €1,65kg Adhesiu en solució alcohòlicaB0903000

 €4,54kg Adhesiu de resines epoxiB0907000

 €9,30cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000

 €2,12cu Visos galvanitzatsB0A4A400

 €0,09u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb visB0A61500

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,65u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer
inoxidable

B0A616J0

 €0,34u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interiorB0A71300

 €0,34u Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interiorB0A71400

 €0,35u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interiorB0A71600

 €0,35u Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interiorB0A71700

 €0,37u Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interiorB0A71900

 €0,40u Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interiorB0A71A00

 €0,40u Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interiorB0A71C00
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,98u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interiorB0A71L00

 €0,26U Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interiorB0A75600

 €0,29U Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interiorB0A75800

 €0,45u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A75E00

 €0,33U Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interiorB0A75Y00

 €0,67kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2C000

 €2,44m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34134

 €4,68m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

B0CC1410

 €6,95m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

B0CC2410

 €6,94m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

B0CC3410

 €0,31u Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

B0F85270

 €0,17u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0

 €20,56m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior,
grup BIa (UNE-EN 14411)

B0FH6181

 €5,59m Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de
secció, per a suport de tarima

B0K3C531

 €10,23m Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm
d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment
vertical

B0K6C74V

 €84,30t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7580

 €1,14kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5015

 €1,52kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44ZAA2A

 €1,18kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, tallat a mida i galvanitzat

B44ZB052
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €39,61m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2
mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 85 a 90 cm4

B4LM1B30

 €119,72m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color
a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul
frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

B66AA00A

 €91,74m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color
a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria
entre cabines sanitàries

B66AB00A

 €1,22m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

B6B11211

 €1,19m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B12211

 €0,50m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

B6BZ1A10

 €1,81m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >=
1,081 m2.K/W

B7C9H5M0

 €3,99m2 Panell semirrígid de llana de roca, gruix 50 mm, llarg 1,35 m,
amplària 0,40 m, conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(mK) a
10ºC, ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER

B7C9R5L0KXR1

 €0,91kg Morter de ciment i llana de roca de 250 kg/m3 de densitat,
en sacs

B7D20091

 €15,65u Collaríde protecció contra el foc de material intumescent
termoexpansiu, , per a segellar buits de pas d'instal·lacions
entre sectors

B7DZC121

 €15,44dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €13,07dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

B7J50090

 €11,59dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

B7J5009A

 €1,16kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ

 €0,07m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1

 €42,82t Morter de calç ús corrent (GP), de designació CSIII-W0-T1,
segons norma UNE-EN 998-1, en sacs

B811B170

 €1,27m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a
85 mm d'amplària

B83ZA700

 €12,00m2 Panell metàl.lic microperforat, de color estàndard, amb
cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus pinça
de pressió, de 1200x300 mm, amb vel acústic, amb un
coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons
UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc Clase B s2 d0

B84B0001
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 €28,75m2 Placa d'acer postlacat llisa, de color estàndard, amb cantell
bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de
pressió, de 600x300 mm, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb
reacció al foc A2-s2, d0

B84B5451

 €37,98m2 Placa d'acer postlacat microperforada, de color estàndard,
amb cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus
pinça de pressió, de 500x500 mm, amb atenuant acústic de
fibra mineral, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat
de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al
foc A2-s1, d0

B84B7439

 €5,02m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

B84Z5610

 €10,96m2 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques
metàl·liques de 500x500 mm, formada per perfils principals
en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i
contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample
de la placa cada 0,5 m, inclòs part proporcional de perfils de
remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

B84ZM220

 €9,78m2 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques
metàl·liques de 600x300 mm, formada per perfils principals
en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i
contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample
de la placa cada 0,6 m, inclòs part proporcional de perfils de
remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

B84ZM450

 €6,83m2 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques
metàl·liques de 1200x300 mm, formada per perfils principals
en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i
contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample
de la placa cada 1,2 m, inclòs part proporcional de perfils de
remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

B84ZMA70

 €11,80kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €3,38kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €35,00m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5
mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 2 plecs

B8KA0001

 €4,25kg SegelladoraB8ZA1000

 €10,01kg Imprimació antioxidantB8ZAA000
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 €40,00m2 Rajola de gres porcellànic premsat per a paviments flotants
de 35x35 cm i 9 mm de gruix, formada per dues peces
adherides amb resines, preu alt

B9DC0001

 €15,57m2 Làmina de linòleum, classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i
de 2mm de gruix

B9P67A26

 €0,20m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetreB9PZ1400

 €21,10m2 Moqueta en rotlle punxonada de fibres sintètiques i classe
33

B9R2N090

 €138,14u Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreBAMWU002

 €35,33u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

BANA5186

 €91,22u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35
mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de
80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

BAQDCN85

 €290,99u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 30, d'una fulla batent per a un
buit d'obra de 90x205 cm, preu alt

BASA11C2

 €18,40u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
alt

BAZGC260

 €17,02u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
mitjà

BAZGC360

 €41,14m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mmBC1K1500

 €12,25m Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de
160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm

BE42B630

 €8,10m2 Conducte rectangular de llana de vidre segons UNE-EN
13162, amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/mK,
resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W

BE51EQ10

 €8,49m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta

BE52Q120

 €14,60U Suministro y colocación de boca de ventilación marca trox o
equivalente, modelo z-lvs-125. incluso materiales, medios
auxiliares y mano de obra. totalemente instalado.

BE52Z308
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.850,00u Humidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M
Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias
electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado.
Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de
Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y
teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae
rdmeilc taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de
estado, alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro
energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA)

BEC1Z101

 €28.500,00u Agrupación exterior VRF, gama SET FREE, mod.
RAS-28FSXN1E_3p
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

BED5Z101

 €2.012,00u Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de
1000/1000/755/415 m3/h.

BED5Z107

 €864,00u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-0.8FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

BED5Z201

 €823,00u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-1.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

BED5Z202
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 €984,00u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-2.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

BED5Z203

 €1.008,00u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-2.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

BED5Z204

 €1.080,00u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-3.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

BED5Z205

 €762,00u Caja CH-BOX para instalaciones VRF a tres tubos, gama
SET FREE, mod. CH-6.0N2
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

BED5Z206

 €149,00u Mando cableado multifunción, mod. PC-ARFBED5Z207

 €199,00u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-102XN3

BED5Z208

 €270,00u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-162XN3

BED5Z209

 €418,00u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-322XN3

BED5Z210

 €143,00u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-52XN3

BED5Z211

 €9,43u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i
per a fixar al bastiment

BEK21847

 €17,01u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
325x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i
per a fixar al bastiment

BEK21B87

 €112,00u Reixeta retorn, de placa 1200x300 microperorada 43%,
d'alumini anoditzat platejat, de 1255x 225m, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment
Ref TROX GLB

BEK2Z101

 €56,00u Reixeta de retorn de 625x125 mm, d'aletes FIXES, de
secció recta i fixada al bastiment
TROX AH

BEK71AA1

 €166,00u Difusor rotacionall placa 1200x300, anoditzat, amb plènum
de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió
circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X16

BEK8Z102

 €201,00u Difusor rotacionall placa 1200x300, anoditzat, amb plènum
de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió
circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X26

BEK8Z103
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 €154,00u Difusor rotacionall placa 600x600, anoditzat, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió
circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW 600X24

BEK8Z104

 €113,67u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes
en Z i per a fixar al bastiment

BEKN1DB0

 €262,71u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes
en Z i per a fixar al bastiment

BEKN1RM0

 €143,66u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària

BEKP2210

 €5,59u Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de
diàmetre

BEW46000

 €4,48U Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu
alt

BEW52000

 €4,48u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant,
preu alt

BEW5B000

 €1,14u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor,
muntat suspès al sostre

BEYK8000

 €18,15m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195
T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN
10255

BF11HA00

 €0,69m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5A4200

 €1,49m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5A5200

 €1,85m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5A6200

 €6,27m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5A7300

 €7,28m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5A8300

 €8,43m Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5A9300

 €9,59m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF5AA300

 €0,59m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA16540

 €1,16M Tub de polipropilè copolímer random de diàmetre 16 mm i
2,7 mm de gruix. pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8
bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en barra de 4 m, 100 m , ref.
tnirr16 de la sèrie niron d'italsan

BFC13A00EG2F
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 €1,17M Tub de polipropilè copolímer random de diàmetre 20 mm i
3,4 mm de gruix. pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8
bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en barra de 4 m, 100 m , ref.
tnirr20 de la sèrie niron d'italsan

BFC14A00EG2G

 €2,14M Tub de polipropilè copolímer random de diàmetre 25 mm i
4,2 mm de gruix. pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8
bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en barra de 4 m, 100 m , ref.
tnirr25 de la sèrie niron d'italsan

BFC15A00EG2H

 €1,57m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ3383A

 €2,59m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33A4A

 €2,61m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33A5A

 €3,42m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33C6A

 €3,46m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33C7A

 €4,02M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33C9A

 €14,13m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 50 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33G9A

 €9,57u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a
soldar

BFW11A20

 €1,38u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFW5A4B0

 €1,35u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFW5A5B0
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 €0,85u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFW5A6B0

 €1,40u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFW5A7B0

 €1,46u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFW5A8B0

 €2,95u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFW5A9B0

 €4,35u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFW5AAB0

 €1,01u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1640

 €0,85U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1320

 €0,94U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1420

 €1,09U Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, per a soldar

BFWC1520

 €0,61u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 2´´1/2, soldat

BFY11A20

 €0,90u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5CL00

 €0,99u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

BFY5CN00

 €1,43u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5CP00

 €1,53u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5CQ00

 €1,79u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5CR00

 €2,00u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

BFY5CS00

 €2,00u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5CT00

 €0,08u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1640
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 €0,05U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat

BFYC1320

 €0,06U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

BFYC1420

 €0,10U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

BFYC1520

 €0,13u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix

BFYQ3040

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

BFYQ3060

 €0,22u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

BFYQ3080

 €0,35u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix

BFYQ30A0

 €0,91U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment

BG151512

 €18,79u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150
mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar
superficialment

BG153B22

 €4.120,00U Aparellatge i armari per a quadre GENERAL BG1QGBT

 €1.906,00u Quadre de distribució SAI, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i
marc metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, plaques
suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema
corresponent, incloent analitzador de xarxes (cvm circutor o
similar), i transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus
elements i accessoris per al seu connexionat. aparamenta i
estructura del quadre de la marca merlin gerin. tipus
prisma-sistema-g  .ref:  SAI

BG1QINF

 €260,00u Aparellatge i armari per a quadre SALA JUNTESBG1QSJU

 €1,35M Tub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

BG22H910

 €6,42m Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de
mecanismes, de 50x100 mm, d'1 tapa, amb 2
compartiments com a màxim

BG2A3GA1

 €32,14m Safata aïllant de PC + ABS sense halògens perforada, de
60x200 mm

BG2C40G0

 €412,22u Columna K45 125x130 mm altura 3 m 4 cares, acabat
alumini, ref. ALK5400/8 de la serie Columnes K45 (veure
accessoris a Teleblock K45) de SIMON

BG2JCA04JGMU
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 €1,63m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

BG312330

 €2,31m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

BG312340

 €5,11m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

BG312650

 €11,52m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

BG312670

 €0,77u Cable manguera de coure de 2x1,5+1x0.75mm2 segons
normes UNE 21022 i UNE-EN 50267-2.1 categoria lliure
d'halògens.

BG31N206

 €0,60m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

BG32B130

 €0,90m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

BG32B140

 €58,89u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415FJD

 €106,48u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415FJJ

 €0,70u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjàBG611030

 €6,87u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada VERMELL (2P+T), 16 A 250 V, JUNG
sèrie LS990 per a encastar

BG62Z902

 €6,20u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per
a encastar

BG63Z901

 €2,23u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla, preu econòmic, per a encastar

BG641171

 €3,45u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superiorBG671114
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 €46,47u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu econòmic, per a encastar

BG731181

 €0,29u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW15000

 €3,95u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a
safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm
d'alçària i 200 mm d'amplària

BGW2308F

 €0,37u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques,
d'amplària fins a 110 mm

BGW2A200

 €0,39u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000

 €23,74u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants
de PC + ABS sense halògens de 200 mm d'amplària, per a
instal·lació suspesa de paraments horitzontals

BGY230F2

 €222,00u LASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W
- 900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 80 - WIDE FLOOD - GRIS /
NEGRO

BH11Z101

 €222,00u LASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W
- 900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 85 - DALI- FLOOD - GRIS /
NEGRO

BH11Z102

 €175,00U VARIANT II G3 Módulo 1.200 x 300 mm 1 salida de luz
LED840 33W, 4000K, CRI>80, 3646 lm, 4,5Kg, 220-240 V /
50-60 Hz., equipo de funcionamiento regulable DALI ,1197 x
297 x 56 mm. Luminaria de empotrar con componente
óptico microprismático para uso en oficinas. Empotramiento
polivalente. Color blanco. Fabricado en chapa de acero
termoesmaltada en color blanco. La conexión eléctrica se
realiza a clema de conexión rápida. Las versiones para
techos de perfilería vista en T incorporan manguera de
conexión de 500 mm. Tensión de alimentación: 220-240 V /
50-60 Hz. Factor de potencia corregido 0,95. Montaje: en las
versiones de empotramiento polivalente(1), mediante
anclajes de montaje rápido que permiten una regulación
precisa de la luminaria en techos con espesores
comprendidos entre 5 y 45 mm (incluidos en el suministro).
Nueva tecnología de ópticas con estructura microprismática
de alta transparencia formada por una matriz de microconos
de base hexagonal para un total control del
deslumbramiento. Elevado rendimiento y limitación del
deslumbramiento: L <1.000 cd/m2 a 65° respecto a la
vertical para un UGR 19. LED840 con alta selección de
binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo
luminoso emitido y la temperatura de color declarada.

BHA1Z106
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 €92,00U OD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830
18W, 3000K, CRI>80, 1080 lm, 1Kg, 220-240 V / 50-60 Hz.,
equipo de funcionamiento no regulable ,174 x 115 mm.
Downlight de empotrar con reflector de aluminio vaporizado
de alto brillo. Color blanco. Formado por un aro
embellecedor de inyección de aluminio termoesmaltado en
color blanco. Montaje empotrado mediante flejes de sujeción
incluidos en el suministro. Espesor mínimo de techo: 5-7
mm. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.Nueva
tecnología de reflectores PHI de alto rendimiento para una
óptima distribución óptica Flood. Difusor interior con
tecnología BRIGHT LIGHT. Alto confort visual.Elevado
rendimiento y limitación del deslumbramiento L<1.000 cd/m2
a 65° respecto a la vertical para un UGR 19LED830 con alta
selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el
flujo luminoso emitid

BHA1Z107

 €53,00U MCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, ,
equipo de funcionamiento no regulable ,295 x 129 x 83 mm.
Luminaria para alumbrado de emergenciaLuminarias de
emergencia para instalación empotrada de forma enrasada
mediante kit de empotramiento (ver accesorios) o en
superficie (pre-placa de instalación incluida en suministro).
Autonomía 1 hora/2 horas. Funcionamiento Permanente
(P)/No Permanente (NP). Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz.
Batería Ni-Cd. IP22/IP65 IK04. Cuerpo en policarbonato.
Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22. Apta para montaje
en superficies inflamables Flujo luminoso de 100 a 400
lúmenes. Fuente de luz LED. Incluye difusor opalino, bajo
pedido: transparente, Opal y Opalino alto rendimiento.
Luminaria de empotrar o superficie para alumbrado de
emergencia antipánico. Posibilidad de añadir pictograma
como accesorio para

BHA1Z109

 €31,00U NUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387
lm, 0,26Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de
funcionamiento no regulable ,75 x 75 x 43 mm. Downlight
orientable para iluminación de acento. Color blanco..
Formado por un cerco exterior de aluminio de inyección
termoesmaltado en blanco. La función de rotación de 0° a
20° maximiza el alcance de la iluminación. Montaje
empotrado de fácil instalación gracias a dos flejes. Cristal
protector transparente para proteger el CoB y de fácil
limpieza. El suministro de la luminaria incorpora de serie el
equipo de encendido electrónico. Diseño antideslumbrante
con gran apantallamiento de la luz para conseguir un alto
confort visual. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60
Hz. Reflector de aluminio facetado en haz de luz
wideFlood.LED830 con alta selección de binning (3 elipses
de variación) que garantiza el flujo luminoso emitido y la
temperatura de color declarada.

BHA1Z201

 €65,00U Sensor de presencia inalambric per sistema de control de
llum

BHV3Z805

 €820,00U Unidad de programación AvanzadaBHV3Z901

 €216,00U Fuente de alimentación para consumo del sistema de controlBHV3Z902
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 €63,00U Mando RF 2 boton + subir/bajar bl mat , con marco de pared
para empotrar

BHV3Z903

 €272,00U Botonera de empotrar, blanca de 2 a 6 botones
serigrafiables, in 2 contactos.

BHV3Z904

 €70,00U Sensor de luminosidadBHV3Z905

 €105,00U Lledó antena receptora 10+10+10 rfBHV3Z906

 €796,00U Controlador 128 balastos DALI y 32 zonasBHV3Z907

 €98,47u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà

BJ13B71T

 €174,73u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color
blanc i preu mitjà

BJ14BA1Q

 €108,60u Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà

BJ16B213

 €49,73u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

BJ23113G

 €45,63u Aixetes monocomandament GALA model Noa per a cuina,
inclòs cartutx ecològic i enllaços d'alimentació flexible de
3/8´´., ref. 38936 de la serie noa de GALA

BJ28513GKUM8

 €19,48U Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´

BJ2Z4139

 €2,30U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB
ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU ALT, AMB DUES
UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

BJ2ZN42K

 €60,36u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68
mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat
de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat.

BJ42U010

 €29,82u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre

BJ43U010

 €86,53u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

BJ46U001

 €244,53u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

BJ46U003

 €12,72u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa,
de dimensions 68x131x150 mm

BJ4ZU015

 €43,63u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície

BM112120

 €24,14u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
per a col·locació interior

BM131211
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,45u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament d'element
fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a
muntar superficialment

BM1421D2

 €421,00U BIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de
1360x555x200 mm, conjunto vertical, con caja para
empotrar con la devanadera fija, premarco con puerta ciega
pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada

BM23Z101

 €39,34u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €121,58u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM313511

 €27,20u Armari per a extintor per a muntar superficialmentBM3A1000

 €5,54u Contacte magnètic, per a encastarBMD21001

 €494,22u Lector de targetes de memòria protegida sense contacte,
tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a
interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció
IP65

BMP2U001

 €391,82u Interfície entre el lector de targetes i el controlador central
d'accés, per a 2 lectors de targetes

BMP4U001

 €4,65u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

BMSB31P0

 €4,65u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

BMSBCDP0

 €0,34u Part proporcional d'elements especials per a detectorsBMY11000

 €0,61u Part proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

BMY12000

 €0,57u Part proporcional d'elements especials per a sirenesBMY13000

 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

BMY14000

 €0,61u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

BMY23000

 €0,30u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €9,24U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', 10 BAR DE PN, AMB COS DE
PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE
TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C

BN3143P0

 €18,82U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
10 bar de pn, de bronze, preu alt

BN316320
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,59m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect

BP434640

 €7,90u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

BP73J180

 €325,99u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats
d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de
vidre securitzat amb pany i clau

BP74C410

 €183,95u Commutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no
gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V

BP7E1E10

 €2,14u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a
l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular de 2 mòduls
estrets

BP7ZSR20

 €310,00u Pannell 24 ports RJ45 cat 6 F/UTP AMP Netconnect, amb
connector i connexió per IDC, instal.lat en rack existent.

BP7ZZ999

 €140,00m2 Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada
amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix, amb cantells
bisellats

BQ5A0001

 €303,67u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm
i 700 mm d'alçària, amb porta de fusta massissa de roure,
preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

BQ7116B1

 €31,03m Sòcol de fusta massissa de roure de 10 cm d'alçària, per
fixar amb clips

BQ7121A1

 €143,73u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W,
cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

BQ8AU010

 €184,57u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a
seguretat i salut

BQU2QJ00

 €6,30m Sòcol de fusta de formigo polímer, de 10 cm d´alçàriaBX000002

 €14,11m2 Revestiment de vinil multicapa amb classificació al foc Bs2d0
sobre suport M0, termosoldable, format per una làmina
exterior transparent de vinil i per una subcapa impresa,
subministrat en rotlle de 2 m d'ample i 0,9 mm de gruix,
Taradouche Mural, ref. H638 de la sèrie Taradouche de
GERFLOR

H638
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €98,58m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,74000/R 21,740001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,74000 21,74000
Maquinària:

1,35800/R 1,940000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,35800 1,35800
Materials:

0,366001,830000,200B0111000 =xAiguam3

30,7800020,250001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

44,12180116,110000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 75,26780 75,26780

0,217401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,58320

98,58320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,03m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,82700/R 21,740001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,82700 22,82700
Maquinària:

1,40650/R 1,940000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,40650 1,40650
Materials:

0,366001,830000,200B0111000 =xAiguam3

30,9825020,250001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

23,22200116,110000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

96,000000,24000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 150,57050 150,57050

0,228271,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,03227

175,03227COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €110,32m3 Pasta de guix B1D07J1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,01000/R 21,010001,000A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 21,01000 21,01000
Materials:

1,098001,830000,600B0111000 =xAiguam3

88,000000,11000800,000B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 89,09800 89,09800

0,210101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,31810

110,31810COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,13kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb cargols, varilles roscades
i resines. Tot inclòs segons plànols d'estructura.

E44ZAA25 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,27800/R 25,560000,050A0125000 =xOficial 1a soldadorh

1,12050/R 22,410000,050A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 2,39850 2,39850
Maquinària:

0,17550/R 3,510000,050C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,17550 0,17550
Materials:

1,520001,520001,000B44ZAA2A =xAcer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,52000 1,52000

0,035981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,12998

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,12998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,02m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer
galvanitzat i prelacat de 0.75 mm. Inclosa malla de 15x15 cm
i diàmetre 6mm i rodons de diàmetre 10mm. Tot segons
plànols d'estructura.

E4LM1B30 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,01680/R 25,140000,120A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,35680/R 22,320000,240A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,37360 8,37360
Materials:

2,680000,670004,000B0B2C000 =xAcer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

2,440002,440001,000B0B34134 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

40,4022039,610001,020B4LM1B30 =xPerfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2
mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 85 a 90 cm4

m2

Subtotal... 45,52220 45,52220
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,125601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,02140

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,02140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,00m2 Suministrament i col.locació de revestiment format per
llistons de fusta de pi de 2x2cm sobre panell de DM de
16mm, tot xapat amb bambú de 0.6mm acabat vertical torrat
de la marca Moso o equivalent. Col.locat sobre rastrells
horitzontals de DM 3mm fixats al parament vertical. Inclou
brancals i dintell per la trobada amb les portes dels
ascensors. Acabat amb vernís acrílic acabat natural. Sense
juntes horitzontals. Tot els elements auxiliars inclosos. Tot
inclòs i segons plànols de detall.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

E83K0002 Rend.: 0,800P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,89875/R 18,170000,700A012A000 =xOficial 1a fusterh

15,15500/R 17,320000,700A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 31,05375 31,05375
Materials:

5,200000,650008,000B0A616J0 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer
inoxidable

u

22,360005,590004,000B0K3C531 =xRastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de
secció, per a suport de tarima

m

40,9200010,230004,000B0K6C74V =xPerfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm
d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment
vertical

m

Subtotal... 68,48000 68,48000

0,465811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,99956

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,99956COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,71m2 R1 - Suministrament i col.locació de revestiment de porta
existent amb melamina acabat soft. Fusteria R1 segons
plànols de fusteries.

E83K0004 Rend.: 0,989P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,53488/R 18,170000,900A012A000 =xOficial 1a fusterh

15,76138/R 17,320000,900A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 32,29626 32,29626
Materials:

5,200000,650008,000B0A616J0 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer
inoxidable

u

8,385005,590001,500B0K3C531 =xRastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de
secció, per a suport de tarima

m



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,3450010,230001,500B0K6C74V =xPerfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm

d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment
vertical

m

Subtotal... 28,93000 28,93000

0,484441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,71070

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,71070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,41m Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de 2'' a 4'' de
diàmetre, com a màxim

E89FU010 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57000/R 17,850000,200A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,37818/R 17,190000,022A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 3,94818 3,94818
Materials:

0,7080011,800000,060B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

0,7507510,010000,075B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 1,45875 1,45875

COST DIRECTE 5,40693

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,40693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,49m2 Suministre i col.locació de paviment de moqueta en rotlle de
la marca Armstrong model Strong 951 o equivalent, classe
23/33, de 6,5mm de gruix, punxonada, teixida, resistència a
l'abrasió, suministrada amb rotlle, col·locada amb adhesiu
acrílic de solució alcohòlica.
Exigencia reacció al foc; EFL

E9R2P092 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,52520/R 25,140000,180A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,00880/R 22,320000,090A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,53400 6,53400
Materials:

0,495501,650000,3003B0903000 =xAdhesiu en solució alcohòlicakg

22,3660021,100001,060B9R2N090 =xMoqueta en rotlle punxonada de fibres sintètiques i classe
33

m2

Subtotal... 22,86150 22,86150
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,098011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,49351

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,49351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,64m2 Suministrament i col.locació de vinil autoadhesiu en portes i
mampares de vidre, per una franja de 85cm d'alçària. Model
a escollir per la DF. 

EB92U200 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,93064/R 25,990000,536A012M000 =xOficial 1a muntadorh

20,08800/R 22,320000,900A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 34,01864 34,01864
Materials:

14,1100014,110001,000H638 =xRevestiment de vinil multicapa amb classificació al foc Bs2d0
sobre suport M0, termosoldable, format per una làmina
exterior transparent de vinil i per una subcapa impresa,
subministrat en rotlle de 2 m d'ample i 0,9 mm de gruix,
Taradouche Mural, ref. H638 de la sèrie Taradouche de
GERFLOR

m2

Subtotal... 14,11000 14,11000

0,510281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,63892

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,63892COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,63m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat encolat
sobre parament enllatat amb fusta de pi de 10mm, enrasat
amb l'enrajolat dels lavabos

EC1K1501 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,73000/R 21,730001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 21,73000 21,73000
Materials:

1,2169511,590000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

dm3

41,1400041,140001,000BC1K1500 =xMirall de lluna incolora de gruix 5 mmm2

Subtotal... 42,35695 42,35695

0,543252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,63020

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,63020COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,05m Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de
160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
muntat superficialment

EE42B632 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68000/R 22,720000,250A012G000 =xOficial 1a calefactorH

4,87500/R 19,500000,250A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 10,55500 10,55500
Materials:

12,4950012,250001,020BE42B630 =xConducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de
160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm

m

1,844705,590000,330BEW46000 =xSuport estàndard per a conducte circular de 160 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 14,33970 14,33970

0,158331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,05303

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,05303COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,13m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN
13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758
m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat
encastat en el cel ras

EE51EQ1A Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012G000 =xOficial 1a calefactorH

3,90000/R 19,500000,200A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 8,44400 8,44400
Materials:

9,315008,100001,150BE51EQ10 =xConducte rectangular de llana de vidre segons UNE-EN
13162, amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/mK,
resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W

m2

2,240004,480000,500BEW5B000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant,
preu alt

u

Subtotal... 11,55500 11,55500

0,126661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,12566

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,12566COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,75m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports

EE52Q12A Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorH

7,80000/R 19,500000,400A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 16,88800 16,88800
Materials:

8,490008,490001,000BE52Q120 =xFormació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta

m2

1,120004,480000,250BEW52000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu
alt

U

Subtotal... 9,61000 9,61000

0,253321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,75132

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,75132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,00U Suministre i col.locació de boca de ventilació marca trox o
equivalent, modelo z-lvs-125. materials, i ma d'obra.
totalemente instal.lat

EE52Z308 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,22400/R 22,720000,450A012G000 =xOficial 1a calefactorH

8,77500/R 19,500000,450A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 18,99900 18,99900
Materials:

14,6000014,600001,000BE52Z308 =xSuministro y colocación de boca de ventilación marca trox o
equivalente, modelo z-lvs-125. incluso materiales, medios
auxiliares y mano de obra. totalemente instalado.

U

1,120004,480000,250BEW52000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu
alt

U

Subtotal... 15,72000 15,72000
Altres:

% 0,2849918,999331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,28499 0,28499

COST DIRECTE 35,00399

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,00399COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.979,83u Humidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M
Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias
electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado.
Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de
Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y
teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae
rdmeilc taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de
estado, alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro
energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA)

EEC1Z101 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

68,16000/R 22,720003,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

58,50000/R 19,500003,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 126,66000 126,66000
Materials:



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2.850,000002.850,000001,000BEC1Z101 =xHumidificador de vapor NEPTRONIC modelo SKE-10M

Humidificador autoproductor de vapor mediante resistencias
electricas
y regulacion proporcional con controlador integrado.
Modulacion
mediante Rele de Estado Solido
Cilindro de vapor en acero inoxidable 304 extraible
Resistencias electricas en acero inoxidable en aleacion de
Incoloy 825
anti-incrustaciones
Sonda de nivel de agua dielectrica en acero inoxidable y
teflonada.
BDoomblbea n divee ld deesc parrogtae dccei oangu tae
rdmeilc taanque
Carcasa exterior en acero pintado con proteccion IP31
Cuadro de control con display y teclas de indicacion de
estado, alarmas
y programacion
Sistema exclusivo ´´AFEC´´ Anti-Espuma y ahorro
energetico por
regulacion de ciclos de drenaje.
Agua entrada : red / osmosis hasta 10 ppm
Salida indicacion remota alarmas
Senal de control externa: 0-10V, 4-20 mA
Alimentacion electrica : 400v/III/50Hz
Produccion de vapor : 10 kg/h
Potencia maxima : 7,5 kw
Intensidad maxima : 11 A
1 Salida de vapor d=35 mm
Dimensiones : 533x318x724 mm (anchoxfondoxaltura)
Peso operativo : 30 kg
Accesorios
. Lanza de distribucion de vapor SAM A 35 450mm 
. Tubo de vapor d=35 mm 9 45,00 . 405,00 .
En exterior necesitan proteccion para intemperie
Regulacion :
. Sonda conducto Humedad/Temperatura TH-9111/121 
Sonda de conducto sin display
Alimentacion 24VDC / 24VAC +-20%
Senal de salida 2 x 0-10V (o 4-20 mA)

u

Subtotal... 2.850,00000 2.850,00000

3,166502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.979,82650

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.979,82650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28.673,10u Agrupación exterior VRF, gama SET FREE, mod.
RAS-28FSXN1E_3p
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

EED5Z101 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,88000/R 22,720004,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

78,00000/R 19,500004,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 168,88000 168,88000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

28.500,0000028.500,000001,000BED5Z101 =xAgrupación exterior VRF, gama SET FREE, mod.
RAS-28FSXN1E_3p
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

u

Subtotal... 28.500,00000 28.500,00000

4,222002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28.673,10200

0,00%DESPESES INDIRECTES

28.673,10200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.055,28u Recuperador Entálpico, K1002
HITACHI, de 1250  m3/h.

EED5Z107 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

19,50000/R 19,500001,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 42,22000 42,22000
Materials:

2.012,000002.012,000001,000BED5Z107 =xRecuperador Entálpico, gama LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de
1000/1000/755/415 m3/h.

u

Subtotal... 2.012,00000 2.012,00000

1,055502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.055,27550

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.055,27550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.037,10u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-0.8FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

EED5Z201 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,88000/R 22,720004,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

78,00000/R 19,500004,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 168,88000 168,88000
Materials:

864,00000864,000001,000BED5Z201 =xUd. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-0.8FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

u

Subtotal... 864,00000 864,00000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,222002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.037,10200

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.037,10200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €996,10u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-1.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

EED5Z202 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,88000/R 22,720004,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

78,00000/R 19,500004,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 168,88000 168,88000
Materials:

823,00000823,000001,000BED5Z202 =xUd. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-1.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

u

Subtotal... 823,00000 823,00000

4,222002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 996,10200

0,00%DESPESES INDIRECTES

996,10200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.157,10u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-2.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

EED5Z203 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,88000/R 22,720004,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

78,00000/R 19,500004,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 168,88000 168,88000
Materials:

984,00000984,000001,000BED5Z203 =xUd. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-2.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

u

Subtotal... 984,00000 984,00000

4,222002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.157,10200

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.157,10200COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.181,10u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-2.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

EED5Z204 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,88000/R 22,720004,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

78,00000/R 19,500004,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 168,88000 168,88000
Materials:

1.008,000001.008,000001,000BED5Z204 =xUd. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-2.5FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

u

Subtotal... 1.008,00000 1.008,00000

4,222002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.181,10200

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.181,10200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.253,10u Ud. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-3.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

EED5Z205 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,88000/R 22,720004,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

78,00000/R 19,500004,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 168,88000 168,88000
Materials:

1.080,000001.080,000001,000BED5Z205 =xUd. int. para conductos, gama SYSTEM FREE, mod.
RPI-3.0FSN4E
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

u

Subtotal... 1.080,00000 1.080,00000

4,222002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.253,10200

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.253,10200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €805,28u Caja CH-BOX para instalaciones VRF a tres tubos, gama
SET FREE, mod. CH-6.0N2
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

EED5Z206 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

19,50000/R 19,500001,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 42,22000 42,22000
Materials:

762,00000762,000001,000BED5Z206 =xCaja CH-BOX para instalaciones VRF a tres tubos, gama
SET FREE, mod. CH-6.0N2
HITACHI. Instal.lada amb pp de càrrega de gas
Inclou bancada de suporatció amb elements elàstics

u

Subtotal... 762,00000 762,00000

1,055502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 805,27550

0,00%DESPESES INDIRECTES

805,27550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €192,28u Mando cableado multifunción, mod. PC-ARFEED5Z207 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

19,50000/R 19,500001,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 42,22000 42,22000
Materials:

149,00000149,000001,000BED5Z207 =xMando cableado multifunción, mod. PC-ARFu

Subtotal... 149,00000 149,00000

1,055502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 192,27550

0,00%DESPESES INDIRECTES

192,27550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €242,28u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-102XN3

EED5Z208 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

19,50000/R 19,500001,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 42,22000 42,22000
Materials:

199,00000199,000001,000BED5Z208 =xDerivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-102XN3

u

Subtotal... 199,00000 199,00000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,055502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 242,27550

0,00%DESPESES INDIRECTES

242,27550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €313,28u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-162XN3

EED5Z209 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

19,50000/R 19,500001,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 42,22000 42,22000
Materials:

270,00000270,000001,000BED5Z209 =xDerivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-162XN3

u

Subtotal... 270,00000 270,00000

1,055502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 313,27550

0,00%DESPESES INDIRECTES

313,27550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €461,28u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-322XN3

EED5Z210 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH

19,50000/R 19,500001,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 42,22000 42,22000
Materials:

418,00000418,000001,000BED5Z210 =xDerivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-322XN3

u

Subtotal... 418,00000 418,00000

1,055502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 461,27550

0,00%DESPESES INDIRECTES

461,27550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,28u Derivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-52XN3

EED5Z211 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorH



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
19,50000/R 19,500001,000A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 42,22000 42,22000
Materials:

143,00000143,000001,000BED5Z211 =xDerivación Multi-Kit a tres tubos, gama SET FREE, mod.
E-52XN3

u

Subtotal... 143,00000 143,00000

1,055502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,27550

0,00%DESPESES INDIRECTES

186,27550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,29u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment
amb regulació

EEK21847 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorH

5,85000/R 19,500000,300A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:

9,430009,430001,000BEK21847 =xReixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i
per a fixar al bastiment

u

Subtotal... 9,43000 9,43000

0,189991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,28599

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,28599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,87u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
325x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i
fixada al bastiment
amb regulació

EEK21B87 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorH

5,85000/R 19,500000,300A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
17,0100017,010001,000BEK21B87 =xReixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes

orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
325x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i
per a fixar al bastiment

u

Subtotal... 17,01000 17,01000

0,189991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,86599

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,86599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,86u Reixeta retorn, de placa 1200x300 microperorada 43%,
d'alumini anoditzat platejat, de 1255x 225m, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment
Ref TROX GLB
Amb marc portafiltre

EEK2Z101 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorH

5,85000/R 19,500000,300A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:

112,00000112,000001,000BEK2Z101 =xReixeta retorn, de placa 1200x300 microperorada 43%,
d'alumini anoditzat platejat, de 1255x 225m, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment
Ref TROX GLB

u

Subtotal... 112,00000 112,00000

0,189991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,85599

0,00%DESPESES INDIRECTES

124,85599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,86u Reixeta de retorn de 625x125 mm, d'aletes FIXES, de
secció recta i fixada al bastiment
TROX AH

EEK7Z501 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorH

5,85000/R 19,500000,300A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:

56,0000056,000001,000BEK71AA1 =xReixeta de retorn de 625x125 mm, d'aletes FIXES, de
secció recta i fixada al bastiment
TROX AH

u

Subtotal... 56,00000 56,00000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,189991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,85599

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,85599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €169,28u Difusor rotacional placa 1200x300, anoditzat, amb plènum
de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió
circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X16

EEK8Z102 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13600/R 22,720000,050A012G000 =xOficial 1a calefactorH

0,97500/R 19,500000,050A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 2,11100 2,11100
Materials:

166,00000166,000001,000BEK8Z102 =xDifusor rotacionall placa 1200x300, anoditzat, amb plènum
de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió
circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X16

u

1,140001,140001,000BEYK8000 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a difusor,
muntat suspès al sostre

u

Subtotal... 167,14000 167,14000

0,031671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 169,28266

0,00%DESPESES INDIRECTES

169,28266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,28u Difusor rotacionall placa 1200x300, anoditzat, amb plènum
de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió
circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X26

EEK8Z103 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13600/R 22,720000,050A012G000 =xOficial 1a calefactorH

0,97500/R 19,500000,050A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 2,11100 2,11100
Materials:

201,00000201,000001,000BEK8Z103 =xDifusor rotacionall placa 1200x300, anoditzat, amb plènum
de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió
circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW-I 320X26

u

1,140001,140001,000BEYK8000 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a difusor,
muntat suspès al sostre

u

Subtotal... 202,14000 202,14000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,031671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 204,28266

0,00%DESPESES INDIRECTES

204,28266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €157,28u Difusor rotacionall placa 600x600, anoditzat, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió
circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW 600X24

EEK8Z104 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13600/R 22,720000,050A012G000 =xOficial 1a calefactorH

0,97500/R 19,500000,050A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 2,11100 2,11100
Materials:

154,00000154,000001,000BEK8Z104 =xDifusor rotacionall placa 600x600, anoditzat, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió
circular de 200 mm de diàmetre amb comporta de regulació, 
ref: TROX VDW 600X24

u

1,140001,140001,000BEYK8000 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a difusor,
muntat suspès al sostre

u

Subtotal... 155,14000 155,14000

0,031671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 157,28266

0,00%DESPESES INDIRECTES

157,28266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €130,81u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes
en Z i fixada al bastiment

EEKN1DB0 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorH

7,80000/R 19,500000,400A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 16,88800 16,88800
Materials:

113,67000113,670001,000BEKN1DB0 =xReixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes
en Z i per a fixar al bastiment

u

Subtotal... 113,67000 113,67000

0,253321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 130,81132

0,00%DESPESES INDIRECTES



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

130,81132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €160,80u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

EEKP2211 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorH

7,80000/R 19,500000,400A013G000 =xAjudant calefactorH

Subtotal... 16,88800 16,88800
Materials:

143,66000143,660001,000BEKP2210 =xComporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària

u

Subtotal... 143,66000 143,66000

0,253321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 160,80132

0,00%DESPESES INDIRECTES

160,80132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,34m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195
T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN
10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

EF11HA22 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,46400/R 22,320000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,66200 9,66200
Materials:

0,534601,980000,270B0A71L00 =xAbraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interioru

18,5130018,150001,020BF11HA00 =xTub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195
T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN
10255

m

2,871009,570000,300BFW11A20 =xAccessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a
soldar

u

0,610000,610001,000BFY11A20 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 2´´1/2, soldat

u

Subtotal... 22,52860 22,52860

0,144931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,33553

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,33553COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,12m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EF5A42B1 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,07600/R 20,760000,100A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 4,67500 4,67500
Materials:

0,190400,340000,560B0A71300 =xAbraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interioru

0,703800,690001,020BF5A4200 =xTub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

m

0,207001,380000,150BFW5A4B0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

u

0,270000,900000,300BFY5CL00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 1,37120 1,37120

0,070131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,11633

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,11633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,95m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EF5A52B1 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,07600/R 20,760000,100A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 4,67500 4,67500
Materials:

0,190400,340000,560B0A71400 =xAbraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interioru

1,519801,490001,020BF5A5200 =xTub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

m

0,202501,350000,150BFW5A5B0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

u

0,297000,990000,300BFY5CN00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

u

Subtotal... 2,20970 2,20970

0,070131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,95483

0,00%DESPESES INDIRECTES



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,95483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,38m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EF5A62B1 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,07600/R 20,760000,100A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 4,67500 4,67500
Materials:

0,196000,350000,560B0A71600 =xAbraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interioru

1,887001,850001,020BF5A6200 =xTub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

m

0,127500,850000,150BFW5A6B0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

u

0,429001,430000,300BFY5CP00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 2,63950 2,63950

0,070131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,38463

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,38463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,42m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EF5A73B1 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,85890/R 25,990000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,28360/R 20,760000,110A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 5,14250 5,14250
Materials:

0,140000,350000,400B0A71700 =xAbraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interioru

6,395406,270001,020BF5A7300 =xTub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

m

0,210001,400000,150BFW5A7B0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

u

0,459001,530000,300BFY5CQ00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 7,20440 7,20440



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,077141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,42404

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,42404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,02m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EF5A83B1 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11880/R 25,990000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,49120/R 20,760000,120A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 5,61000 5,61000
Materials:

0,148000,370000,400B0A71900 =xAbraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interioru

7,425607,280001,020BF5A8300 =xTub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

m

0,219001,460000,150BFW5A8B0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

u

0,537001,790000,300BFY5CR00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 8,32960 8,32960

0,084151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,02375

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,02375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,50m Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EF5A93B1 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11880/R 25,990000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,49120/R 20,760000,120A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 5,61000 5,61000
Materials:

0,160000,400000,400B0A71A00 =xAbraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interioru

8,598608,430001,020BF5A9300 =xTub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

m

0,442502,950000,150BFW5A9B0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

u



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,600002,000000,300BFY5CS00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de

coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

u

Subtotal... 9,80110 9,80110

0,084151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,49525

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,49525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,32m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

EF5AA3B1 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,37870/R 25,990000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,69880/R 20,760000,130A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 6,07750 6,07750
Materials:

0,120000,400000,300B0A71C00 =xAbraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interioru

9,781809,590001,020BF5AA300 =xTub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

m

0,652504,350000,150BFW5AAB0 =xAccessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques
d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

u

0,600002,000000,300BFY5CT00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 11,15430 11,15430

0,091161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,32296

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,32296COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,30m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

EFA16542 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11880/R 25,990000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,67840/R 22,320000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,79720 5,79720
Materials:

0,427500,450000,950B0A75E00 =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,601800,590001,020BFA16540 =xTub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de

pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

0,303001,010000,300BFWA1640 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,080000,080001,000BFYA1640 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 1,41230 1,41230

0,086961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,29646

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,29646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,26M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre
16x2,7 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref.
tnirr16 de la sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EFC13A22EG2F Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29950/R 25,990000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,11600/R 22,320000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,41550 2,41550
Materials:

0,325000,260001,250B0A75600 =xAbraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interiorU

1,183201,160001,020BFC13A00EG2F =xTub de polipropilè copolímer random de diàmetre 16 mm i
2,7 mm de gruix. pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8
bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en barra de 4 m, 100 m , ref.
tnirr16 de la sèrie niron d'italsan

M

0,255000,850000,300BFWC1320 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de
diàmetre, per a soldar

U

0,050000,050001,000BFYC1320 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat

U

Subtotal... 1,81320 1,81320

0,036231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,26493

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,26493COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,55M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre
20x3,4 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref.
tnirr20 de la sèrie niron d'italsan soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

EFC14A22EG2G Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42945/R 25,990000,055A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,22760/R 22,320000,055A013M000 =xAjudant muntadorh



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,65705 2,65705
Materials:

0,319000,290001,100B0A75800 =xAbraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interiorU

1,193401,170001,020BFC14A00EG2G =xTub de polipropilè copolímer random de diàmetre 20 mm i
3,4 mm de gruix. pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8
bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en barra de 4 m, 100 m , ref.
tnirr20 de la sèrie niron d'italsan

M

0,282000,940000,300BFWC1420 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, per a soldar

U

0,060000,060001,000BFYC1420 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

U

Subtotal... 1,85440 1,85440

0,039861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,55131

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,55131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,85M Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre
25x4,2 mm, sèrie s 2,5 segons une-en iso 15874-2, ref.
tnirr25 de la sèrie niron d'italsansoldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment

EFC15A22EG2H Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55940/R 25,990000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,33920/R 22,320000,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,89860 2,89860
Materials:

0,346500,330001,050B0A75Y00 =xAbraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interiorU

2,182802,140001,020BFC15A00EG2H =xTub de polipropilè copolímer random de diàmetre 25 mm i
4,2 mm de gruix. pressió nominal 20 bar. 70ºc classe 2 - 8
bar ; 60ºc classe 1 - 10 bar. en barra de 4 m, 100 m , ref.
tnirr25 de la sèrie niron d'italsan

M

0,327001,090000,300BFWC1520 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, per a soldar

U

0,100000,100001,000BFYC1520 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

U

Subtotal... 2,95630 2,95630

COST DIRECTE 5,85490

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,85490COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,85m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

EFQ3383K Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68935/R 25,990000,065A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,45080/R 22,320000,065A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,14015 3,14015
Materials:

1,601401,570001,020BFQ3383A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,065000,130000,500BFYQ3040 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix

u

Subtotal... 1,66640 1,66640

0,047101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,85365

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,85365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,15m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

EFQ33A4K Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81930/R 25,990000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,56240/R 22,320000,070A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,38170 3,38170
Materials:

2,641802,590001,020BFQ33A4A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,080000,160000,500BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

u

Subtotal... 2,72180 2,72180

0,050731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,15423

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,15423COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,42m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

EFQ33A5K Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94925/R 25,990000,075A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,67400/R 22,320000,075A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,62325 3,62325
Materials:

2,662202,610001,020BFQ33A5A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,080000,160000,500BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

u

Subtotal... 2,74220 2,74220

0,054351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,41980

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,41980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,28m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

EFQ33C6K Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94925/R 25,990000,075A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,67400/R 22,320000,075A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,62325 3,62325
Materials:

3,488403,420001,020BFQ33C6A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,110000,220000,500BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

u

Subtotal... 3,59840 3,59840

0,054351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,27600

0,00%DESPESES INDIRECTES



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

7,27600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,32m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

EFQ33C7K Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94925/R 25,990000,075A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,67400/R 22,320000,075A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,62325 3,62325
Materials:

3,529203,460001,020BFQ33C7A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,110000,220000,500BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

u

Subtotal... 3,63920 3,63920

0,054351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,31680

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,31680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,13M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

EFQ33C9K Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07920/R 25,990000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,78560/R 22,320000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,86480 3,86480
Materials:

4,100404,020001,020BFQ33C9A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per
a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

M

0,110000,220000,500BFYQ3080 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

u

Subtotal... 4,21040 4,21040



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,057971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,13317

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,13317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,51m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 50 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

EFQ33G9K Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07920/R 25,990000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,78560/R 22,320000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,86480 3,86480
Materials:

14,4126014,130001,020BFQ33G9A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 50 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,175000,350000,500BFYQ30A0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix

u

Subtotal... 14,58760 14,58760

0,057971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,51037

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,51037COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,67u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150
mm, amb grau de protecció estanca, muntada
superficialment

EG153B22 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,40000/R 24,800000,500A012H000 =xOficial 1a electricistaH

3,19200/R 21,280000,150A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 15,59200 15,59200
Materials:

18,7900018,790001,000BG153B22 =xCaixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150
mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar
superficialment

u

0,290000,290001,000BGW15000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

u

Subtotal... 19,08000 19,08000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 34,67200

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,67200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.304,32U Quadre de distribució general, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i
marc metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, plaques
suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema
corresponent, incloent analitzador de xarxes (cvm circutor o
similar), i transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus
elements i accessoris per al seu connexionat. aparamenta i
estructura del quadre de la marca merlin gerin. tipus
prisma-sistema-g  .ref: q.g.d.bt quadre general de distribució 

EG1Q0000 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

99,20000/R 24,800004,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH

85,12000/R 21,280004,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 184,32000 184,32000
Materials:

4.120,000004.120,000001,000BG1QGBT =xAparellatge i armari per a quadre GENERAL U

Subtotal... 4.120,00000 4.120,00000

COST DIRECTE 4.304,32000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.304,32000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.998,16U Quadre de distribució SAI, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i
marc metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, plaques
suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema
corresponent, incloent analitzador de xarxes (cvm circutor o
similar), i transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus
elements i accessoris per al seu connexionat. aparamenta i
estructura del quadre de la marca merlin gerin. tipus
prisma-sistema-g  .ref:  SAI

EG1Q0002 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

49,60000/R 24,800002,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH

42,56000/R 21,280002,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 92,16000 92,16000
Materials:



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.906,000001.906,000001,000BG1QINF =xQuadre de distribució SAI, format per armari/s metàl·lic/s

combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i
marc metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, plaques
suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de
comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema
corresponent, incloent analitzador de xarxes (cvm circutor o
similar), i transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus
elements i accessoris per al seu connexionat. aparamenta i
estructura del quadre de la marca merlin gerin. tipus
prisma-sistema-g  .ref:  SAI

u

Subtotal... 1.906,00000 1.906,00000

COST DIRECTE 1.998,16000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.998,16000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €352,16U Quadre de distribució SALA JUNTES format per armari/s
metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de
15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal de
vidre fumat i marc metàl·lic amb tanca, plafons de
tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu
interior els mecanismes de comandament i protecció i
mesura grafiats en l'esquema corresponent, incloent
analitzador de xarxes (cvm circutor o similar), i
transformadors d'intensitat. 
acabat amb pintura epoxy-poliester. ip.31. amb tots els seus
elements i accessoris per al seu connexionat. aparamenta i
estructura del quadre de la marca merlin gerin. tipus
prisma-sistema-g  .ref:  SALA JUNTES

EG1Q0003 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

49,60000/R 24,800002,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH

42,56000/R 21,280002,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 92,16000 92,16000
Materials:

260,00000260,000001,000BG1QSJU =xAparellatge i armari per a quadre SALA JUNTESu

Subtotal... 260,00000 260,00000

COST DIRECTE 352,16000

0,00%DESPESES INDIRECTES

352,16000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,24u Treballs de connexió en Quadre General de la nova linia.
Inclou petit material auxiliar i la realització en horari que no
interferixi amb el funcionamnet de l'edifici. Instal.lat 

EG1QZ101 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
74,40000/R 24,800003,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH

63,84000/R 21,280003,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 138,24000 138,24000

COST DIRECTE 138,24000

0,00%DESPESES INDIRECTES

138,24000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,01m Canal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de
mecanismes, de 50x100 mm, d'1 tapa, amb 2
compartiments com a màxim, muntada sobre paraments

EG2A3GA1 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63680/R 24,800000,066A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,40448/R 21,280000,066A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 3,04128 3,04128
Materials:

6,548406,420001,020BG2A3GA1 =xCanal PVC per a distribució elèctrica i adaptació de
mecanismes, de 50x100 mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments
com a màxim

m

0,370000,370001,000BGW2A200 =xPart proporcional d'accessoris per a canals plàstiques,
d'amplària fins a 110 mm

u

Subtotal... 6,91840 6,91840

0,045621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,00530

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,00530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,38m Safata aïllant de PC + ABS sense halògens perforada, de
60x200 mm, amb 1 compartiment, muntada suspesa de
paraments horitzontals

EG2C4G14 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,76160/R 24,800000,192A012H000 =xOficial 1a electricistaH

2,04288/R 21,280000,096A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 6,80448 6,80448
Materials:

32,7828032,140001,020BG2C40G0 =xSafata aïllant de PC + ABS sense halògens perforada, de
60x200 mm

m

3,950003,950001,000BGW2308F =xPart proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a
safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm
d'alçària i 200 mm d'amplària

u

23,7400023,740001,000BGY230F2 =xPart proporcional d'elements de suport per a safates aïllants
de PC + ABS sense halògens de 200 mm d'amplària, per a
instal·lació suspesa de paraments horitzontals

u



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 60,47280 60,47280

0,102071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,37935

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,37935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €449,64u Columna d'alumini per a mecanismes ref. ALK5400/8 de la
serie Columnes K45 (veure accessoris a Teleblock K45) de
SIMON , amb quatre cares útils, col·locada

EG2JCA04JGMU Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,84000/R 24,800000,800A012H000 =xOficial 1a electricistaH

17,02400/R 21,280000,800A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 36,86400 36,86400
Materials:

412,22000412,220001,000BG2JCA04JGMU =xColumna K45 125x130 mm altura 3 m 4 cares, acabat
alumini, ref. ALK5400/8 de la serie Columnes K45 (veure
accessoris a Teleblock K45) de SIMON

u

Subtotal... 412,22000 412,22000

0,552961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 449,63696

0,00%DESPESES INDIRECTES

449,63696COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,22m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

EG312336 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29760/R 24,800000,012A012H000 =xOficial 1a electricistaH

0,25536/R 21,280000,012A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 0,55296 0,55296
Materials:

1,662601,630001,020BG312330 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

m

Subtotal... 1,66260 1,66260

0,008291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,22385

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,22385COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,92m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

EG312346 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29760/R 24,800000,012A012H000 =xOficial 1a electricistaH

0,25536/R 21,280000,012A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 0,55296 0,55296
Materials:

2,356202,310001,020BG312340 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

m

Subtotal... 2,35620 2,35620

0,008291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,91745

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,91745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,71m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

EG312656 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,79360/R 24,800000,032A012H000 =xOficial 1a electricistaH

0,68096/R 21,280000,032A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,47456 1,47456
Materials:

5,212205,110001,020BG312650 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

m

Subtotal... 5,21220 5,21220

0,022121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,70888

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,70888COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,62m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

EG312676 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,99200/R 24,800000,040A012H000 =xOficial 1a electricistaH

0,85120/R 21,280000,040A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,84320 1,84320
Materials:

11,7504011,520001,020BG312670 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 11,75040 11,75040

0,027651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,62125

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,62125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,48m Cable manguera de coure de 2x1,5+1x0.75mm2 segons
normes UNE 21022 i UNE-EN 50267-2.1 categoria lliure
d'halògens, col.locat en tub

EG31N206 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37200/R 24,800000,015A012H000 =xOficial 1a electricistaH

0,31920/R 21,280000,015A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 0,69120 0,69120
Materials:

0,785400,770001,020BG31N206 =xCable manguera de coure de 2x1,5+1x0.75mm2 segons
normes UNE 21022 i UNE-EN 50267-2.1 categoria lliure
d'halògens.

u

Subtotal... 0,78540 0,78540

COST DIRECTE 1,47660

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,47660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,96U Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la
linia principal, realitzada amb conductor de coure de
denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de secció i sota tub de pvc
rígid, fins a connexió a aparell

EG351000 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24000/R 24,800000,050A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,06400/R 21,280000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 2,30400 2,30400
Materials:

0,910000,910001,000BG151512 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment

U



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,750001,350005,000BG22H910 =xTub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

M

12,000000,6000020,000BG32B130 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 19,66000 19,66000

COST DIRECTE 21,96400

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,96400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,96U Punt de connexió de llum d'emergència des de caixa de
derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de
coure de denominació 07hz1-k de 1,5mm2 de secció i sota
tub de pvc rigid, fins a connexió a aparell

EG351U10 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24000/R 24,800000,050A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,06400/R 21,280000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 2,30400 2,30400
Materials:

0,910000,910001,000BG151512 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment

U

6,750001,350005,000BG22H910 =xTub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

M

12,000000,6000020,000BG32B130 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 19,66000 19,66000

COST DIRECTE 21,96400

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,96400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,15U Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de
caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb
conductor de coure de denominació 07hz1-k de 2,5mm2 de
secció i sota tub de pvc rigid

EG351U20 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,12400/R 24,800000,005A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,06400/R 21,280000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,18800 1,18800
Materials:

0,910000,910001,000BG151512 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment

U

4,050001,350003,000BG22H910 =xTub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

M

18,000000,9000020,000BG32B140 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 22,96000 22,96000

COST DIRECTE 24,14800

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,14800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,26U Punt de connexió d'aparell (eixugamans/climat/ventil) des de
caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb
conductor de coure de denominació 07hz1-k de 4mm2 de
secció i sota tub de pvc rigid

EG351U30 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24000/R 24,800000,050A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,06400/R 21,280000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 2,30400 2,30400
Materials:

0,910000,910001,000BG151512 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment

U

4,050001,350003,000BG22H910 =xTub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

M

18,000000,9000020,000BG32B140 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció
1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 22,96000 22,96000

COST DIRECTE 25,26400

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,26400COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,26U Punt de connexió d'element de control de llum (llumeneres,
botonera i antenes) amb bus DALI i de comunicacions des
de controlador en espai quadre elèctric sota tub de pvc 

EG35Z601 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24000/R 24,800000,050A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,06400/R 21,280000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 2,30400 2,30400
Materials:

0,910000,910001,000BG151512 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment

U

4,050001,350003,000BG22H910 =xTub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

M

Subtotal... 4,96000 4,96000

COST DIRECTE 7,26400

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,26400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,39u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415FJD Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70400/R 24,800000,230A012H000 =xOficial 1a electricistaH

4,25600/R 21,280000,200A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 9,96000 9,96000
Materials:

58,8900058,890001,000BG415FJD =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,390000,390001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 59,28000 59,28000

0,149401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,38940

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,38940COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €119,50u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415FJJ Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,18400/R 24,800000,330A012H000 =xOficial 1a electricistaH

4,25600/R 21,280000,200A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 12,44000 12,44000
Materials:

106,48000106,480001,000BG415FJJ =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,390000,390001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 106,87000 106,87000

0,186601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,49660

0,00%DESPESES INDIRECTES

119,49660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà,
encastada

EG611031 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49600/R 24,800000,020A012H000 =xOficial 1a electricistaH

0,42560/R 21,280000,020A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 0,92160 0,92160
Materials:

0,700000,700001,000BG611030 =xCaixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjàu

Subtotal... 0,70000 0,70000

0,013821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,63542

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,63542COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,52u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada VERMELL (2P+T), 16 A 250 V, JUNG
sèrie LS990 per a encastar

EG62Z902 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,72000/R 24,800000,150A012H000 =xOficial 1a electricistaH



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,83024/R 21,280000,133A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 6,55024 6,55024
Materials:

6,870006,870001,000BG62Z902 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada VERMELL (2P+T), 16 A 250 V, JUNG
sèrie LS990 per a encastar

u

Subtotal... 6,87000 6,87000

0,098251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,51849

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,51849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,85u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per
a encastar

EG63Z901 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,72000/R 24,800000,150A012H000 =xOficial 1a electricistaH

2,83024/R 21,280000,133A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 6,55024 6,55024
Materials:

6,200006,200001,000BG63Z901 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, JUNG sèrie LS990 per
a encastar

u

Subtotal... 6,20000 6,20000

0,098251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,84849

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,84849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,88u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla, preu econòmic, encastat

EG641171 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,72000/R 24,800000,150A012H000 =xOficial 1a electricistaH

2,83024/R 21,280000,133A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 6,55024 6,55024
Materials:

2,230002,230001,000BG641171 =xPolsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla, preu econòmic, per a encastar

u

Subtotal... 2,23000 2,23000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,098251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,87849

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,87849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,55u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior,
col·locat

EG671114 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74400/R 24,800000,030A012H000 =xOficial 1a electricistaH

0,34048/R 21,280000,016A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,08448 1,08448
Materials:

3,450003,450001,000BG671114 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superioru

Subtotal... 3,45000 3,45000

0,016271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,55075

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,55075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,62u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu econòmic, encastat

EG731181 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21600/R 24,800000,170A012H000 =xOficial 1a electricistaH

2,83024/R 21,280000,133A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 7,04624 7,04624
Materials:

46,4700046,470001,000BG731181 =xInterruptor detector de moviment, de tipus universal, per a
càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb
tapa, preu econòmic, per a encastar

u

Subtotal... 46,47000 46,47000

0,105691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,62193

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,62193COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €231,22u LASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W
- 900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 80 -DALI- WIDE FLOOD - GRIS /
NEGRO

EH11Z101 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,96000/R 24,800000,200A012H000 =xOficial 1a electricistaH

4,25600/R 21,280000,200A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 9,21600 9,21600
Materials:

222,00000222,000001,000BH11Z101 =xLASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W
- 900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 80 - WIDE FLOOD - GRIS /
NEGRO

u

Subtotal... 222,00000 222,00000

COST DIRECTE 231,21600

0,00%DESPESES INDIRECTES

231,21600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €231,22u LASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W
- 900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 85 - DALI- FLOOD - GRIS /
NEGRO

EH11Z102 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,96000/R 24,800000,200A012H000 =xOficial 1a electricistaH

4,25600/R 21,280000,200A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 9,21600 9,21600
Materials:

222,00000222,000001,000BH11Z102 =xLASER BLADE EMPOTRABLE DE 5 CUERPOS - LED 10W
- 900 LM - 
WARM WHITE - CRI (RA) 85 - DALI- FLOOD - GRIS /
NEGRO

u

Subtotal... 222,00000 222,00000

COST DIRECTE 231,21600

0,00%DESPESES INDIRECTES

231,21600COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €35,61U NUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387
lm, 0,26Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de
funcionamiento no regulable ,75 x 75 x 43 mm. Downlight
orientable para iluminación de acento. Color blanco..
Formado por un cerco exterior de aluminio de inyección
termoesmaltado en blanco. La función de rotación de 0° a
20° maximiza el alcance de la iluminación. Montaje
empotrado de fácil instalación gracias a dos flejes. Cristal
protector transparente para proteger el CoB y de fácil
limpieza. El suministro de la luminaria incorpora de serie el
equipo de encendido electrónico. Diseño antideslumbrante
con gran apantallamiento de la luz para conseguir un alto
confort visual. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60
Hz. Reflector de aluminio facetado en haz de luz
wideFlood.LED830 con alta selección de binning (3 elipses
de variación) que garantiza el flujo luminoso emitido y la
temperatura de color declarada.

EHA1Z201 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,48000/R 24,800000,100A012H000 =xOficial 1a electricistaH

2,12800/R 21,280000,100A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 4,60800 4,60800
Materials:

31,0000031,000001,000BHA1Z201 =xNUR XS Wide Flood 40° LED830 7W, 3000K, CRI80, 387
lm, 0,26Kg, 220-240 V / 50-60 Hz., equipo de
funcionamiento no regulable ,75 x 75 x 43 mm. Downlight
orientable para iluminación de acento. Color blanco..
Formado por un cerco exterior de aluminio de inyección
termoesmaltado en blanco. La función de rotación de 0° a
20° maximiza el alcance de la iluminación. Montaje
empotrado de fácil instalación gracias a dos flejes. Cristal
protector transparente para proteger el CoB y de fácil
limpieza. El suministro de la luminaria incorpora de serie el
equipo de encendido electrónico. Diseño antideslumbrante
con gran apantallamiento de la luz para conseguir un alto
confort visual. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60
Hz. Reflector de aluminio facetado en haz de luz
wideFlood.LED830 con alta selección de binning (3 elipses
de variación) que garantiza el flujo luminoso emitido y la
temperatura de color declarada.

U

Subtotal... 31,00000 31,00000

COST DIRECTE 35,60800

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,60800COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €179,61U VARIANT II G3 Módulo 1.200 x 300 mm 1 salida de luz
LED840 33W, 4000K, CRI>80, 3646 lm, 4,5Kg, 220-240 V /
50-60 Hz., equipo de funcionamiento regulable DALI ,1197 x
297 x 56 mm. Luminaria de empotrar con componente
óptico microprismático para uso en oficinas. Empotramiento
polivalente. Color blanco. Fabricado en chapa de acero
termoesmaltada en color blanco. La conexión eléctrica se
realiza a clema de conexión rápida. Las versiones para
techos de perfilería vista en T incorporan manguera de
conexión de 500 mm. Tensión de alimentación: 220-240 V /
50-60 Hz. Factor de potencia corregido 0,95. Montaje: en las
versiones de empotramiento polivalente(1), mediante
anclajes de montaje rápido que permiten una regulación
precisa de la luminaria en techos con espesores
comprendidos entre 5 y 45 mm (incluidos en el suministro).
Nueva tecnología de ópticas con estructura microprismática
de alta transparencia formada por una matriz de microconos
de base hexagonal para un total control del
deslumbramiento. Elevado rendimiento y limitación del
deslumbramiento: L <1.000 cd/m2 a 65° respecto a la
vertical para un UGR 19. LED840 con alta selección de
binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo
luminoso emitido y la temperatura de color declarada.

EHA1Z206 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,48000/R 24,800000,100A012H000 =xOficial 1a electricistaH

2,12800/R 21,280000,100A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 4,60800 4,60800
Materials:

175,00000175,000001,000BHA1Z106 =xVARIANT II G3 Módulo 1.200 x 300 mm 1 salida de luz
LED840 33W, 4000K, CRI>80, 3646 lm, 4,5Kg, 220-240 V /
50-60 Hz., equipo de funcionamiento regulable DALI ,1197 x
297 x 56 mm. Luminaria de empotrar con componente óptico
microprismático para uso en oficinas. Empotramiento
polivalente. Color blanco. Fabricado en chapa de acero
termoesmaltada en color blanco. La conexión eléctrica se
realiza a clema de conexión rápida. Las versiones para
techos de perfilería vista en T incorporan manguera de
conexión de 500 mm. Tensión de alimentación: 220-240 V /
50-60 Hz. Factor de potencia corregido 0,95. Montaje: en las
versiones de empotramiento polivalente(1), mediante
anclajes de montaje rápido que permiten una regulación
precisa de la luminaria en techos con espesores
comprendidos entre 5 y 45 mm (incluidos en el suministro).
Nueva tecnología de ópticas con estructura microprismática
de alta transparencia formada por una matriz de microconos
de base hexagonal para un total control del
deslumbramiento. Elevado rendimiento y limitación del
deslumbramiento: L <1.000 cd/m2 a 65° respecto a la
vertical para un UGR 19. LED840 con alta selección de
binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo
luminoso emitido y la temperatura de color declarada.

U

Subtotal... 175,00000 175,00000

COST DIRECTE 179,60800

0,00%DESPESES INDIRECTES



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

179,60800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,30U OD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830
18W, 3000K, CRI>80, 1080 lm, 1Kg, 220-240 V / 50-60 Hz.,
equipo de funcionamiento no regulable ,174 x 115 mm.
Downlight de empotrar con reflector de aluminio vaporizado
de alto brillo. Color blanco. Formado por un aro
embellecedor de inyección de aluminio termoesmaltado en
color blanco. Montaje empotrado mediante flejes de sujeción
incluidos en el suministro. Espesor mínimo de techo: 5-7
mm. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.Nueva
tecnología de reflectores PHI de alto rendimiento para una
óptima distribución óptica Flood. Difusor interior con
tecnología BRIGHT LIGHT. Alto confort visual.Elevado
rendimiento y limitación del deslumbramiento L<1.000 cd/m2
a 65° respecto a la vertical para un UGR 19LED830 con alta
selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el
flujo luminoso emitid

EHA1Z207 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24000/R 24,800000,050A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,06400/R 21,280000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 2,30400 2,30400
Materials:

92,0000092,000001,000BHA1Z107 =xOD-3649 IRIS 160 CRI80 IP40 Versión UGR19 LED830
18W, 3000K, CRI>80, 1080 lm, 1Kg, 220-240 V / 50-60 Hz.,
equipo de funcionamiento no regulable ,174 x 115 mm.
Downlight de empotrar con reflector de aluminio vaporizado
de alto brillo. Color blanco. Formado por un aro
embellecedor de inyección de aluminio termoesmaltado en
color blanco. Montaje empotrado mediante flejes de sujeción
incluidos en el suministro. Espesor mínimo de techo: 5-7
mm. Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.Nueva
tecnología de reflectores PHI de alto rendimiento para una
óptima distribución óptica Flood. Difusor interior con
tecnología BRIGHT LIGHT. Alto confort visual.Elevado
rendimiento y limitación del deslumbramiento L<1.000 cd/m2
a 65° respecto a la vertical para un UGR 19LED830 con alta
selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el
flujo luminoso emitid

U

Subtotal... 92,00000 92,00000

COST DIRECTE 94,30400

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,30400COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,61U MCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, ,
equipo de funcionamiento no regulable ,295 x 129 x 83 mm.
Luminaria para alumbrado de emergenciaLuminarias de
emergencia para instalación empotrada de forma enrasada
mediante kit de empotramiento (ver accesorios) o en
superficie (pre-placa de instalación incluida en suministro).
Autonomía 1 hora/2 horas. Funcionamiento Permanente
(P)/No Permanente (NP). Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz.
Batería Ni-Cd. IP22/IP65 IK04. Cuerpo en policarbonato.
Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22. Apta para montaje
en superficies inflamables Flujo luminoso de 100 a 400
lúmenes. Fuente de luz LED. Incluye difusor opalino, bajo
pedido: transparente, Opal y Opalino alto rendimiento.
Luminaria de empotrar o superficie para alumbrado de
emergencia antipánico. Posibilidad de añadir pictograma
como accesorio par
KIT empotramiento

EHA1Z209 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,48000/R 24,800000,100A012H000 =xOficial 1a electricistaH

2,12800/R 21,280000,100A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 4,60800 4,60800
Materials:

53,0000053,000001,000BHA1Z109 =xMCA 4360 BASIC SLIM L IP65 (1h) LED 3W, 0,4Kg, ,
equipo de funcionamiento no regulable ,295 x 129 x 83 mm.
Luminaria para alumbrado de emergenciaLuminarias de
emergencia para instalación empotrada de forma enrasada
mediante kit de empotramiento (ver accesorios) o en
superficie (pre-placa de instalación incluida en suministro).
Autonomía 1 hora/2 horas. Funcionamiento Permanente
(P)/No Permanente (NP). Alimentación: 220-240 V/ 50 Hz.
Batería Ni-Cd. IP22/IP65 IK04. Cuerpo en policarbonato.
Conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22. Apta para montaje
en superficies inflamables Flujo luminoso de 100 a 400
lúmenes. Fuente de luz LED. Incluye difusor opalino, bajo
pedido: transparente, Opal y Opalino alto rendimiento.
Luminaria de empotrar o superficie para alumbrado de
emergencia antipánico. Posibilidad de añadir pictograma
como accesorio para

U

Subtotal... 53,00000 53,00000

COST DIRECTE 57,60800

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,60800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,98u Sensor de presencia inalambric per sistema de control de
llum

EHV3Z805 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51980/R 25,990000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,44640/R 22,320000,020A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,96620 0,96620



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

65,0000065,000001,000BHV3Z805 =xSensor de presencia inalambric per sistema de control de
llum

U

Subtotal... 65,00000 65,00000

0,014491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,98069

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,98069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €820,98u Unidad de programación AvanzadaEHV3Z901 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51980/R 25,990000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,44640/R 22,320000,020A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,96620 0,96620
Materials:

820,00000820,000001,000BHV3Z901 =xUnidad de programación AvanzadaU

Subtotal... 820,00000 820,00000

0,014491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 820,98069

0,00%DESPESES INDIRECTES

820,98069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €216,98u Fuente de alimentación para consumo del sistema de controlEHV3Z902 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51980/R 25,990000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,44640/R 22,320000,020A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,96620 0,96620
Materials:

216,00000216,000001,000BHV3Z902 =xFuente de alimentación para consumo del sistema de controlU

Subtotal... 216,00000 216,00000

0,014491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 216,98069

0,00%DESPESES INDIRECTES

216,98069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,98u Mando RF 2 boton + subir/bajar bl mat , con marco de pared
para empotrar

EHV3Z903 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,51980/R 25,990000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,44640/R 22,320000,020A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,96620 0,96620
Materials:

63,0000063,000001,000BHV3Z903 =xMando RF 2 boton + subir/bajar bl mat , con marco de pared
para empotrar

U

Subtotal... 63,00000 63,00000

0,014491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,98069

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,98069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €272,98u Botonera de empotrar, blanca de 2 a 6 botones
serigrafiables, in 2 contactos.

EHV3Z904 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51980/R 25,990000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,44640/R 22,320000,020A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,96620 0,96620
Materials:

272,00000272,000001,000BHV3Z904 =xBotonera de empotrar, blanca de 2 a 6 botones
serigrafiables, in 2 contactos.

U

Subtotal... 272,00000 272,00000

0,014491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 272,98069

0,00%DESPESES INDIRECTES

272,98069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,98u Sensor de luminosidadEHV3Z905 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51980/R 25,990000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,44640/R 22,320000,020A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,96620 0,96620
Materials:

70,0000070,000001,000BHV3Z905 =xSensor de luminosidadU

Subtotal... 70,00000 70,00000

0,014491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,98069

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,98069COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €105,98u Lledó antena receptora 10+10+10 rfEHV3Z906 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51980/R 25,990000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,44640/R 22,320000,020A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,96620 0,96620
Materials:

105,00000105,000001,000BHV3Z906 =xLledó antena receptora 10+10+10 rfU

Subtotal... 105,00000 105,00000

0,014491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,98069

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,98069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €796,98u Controlador 128 balastos DALI y 32 zonasEHV3Z907 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51980/R 25,990000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,44640/R 22,320000,020A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,96620 0,96620
Materials:

796,00000796,000001,000BHV3Z907 =xControlador 128 balastos DALI y 32 zonasU

Subtotal... 796,00000 796,00000

0,014491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 796,98069

0,00%DESPESES INDIRECTES

796,98069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,70U Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

EJ2Z4139 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,28775/R 17,170000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 9,08475 9,08475
Materials:

19,4800019,480001,000BJ2Z4139 =xAixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´

U

Subtotal... 19,48000 19,48000



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,136271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,70102

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,70102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,74u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment
ref:NOTIFIER

EM112120 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,23760/R 25,990000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,35680/R 22,320000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,59440 11,59440
Materials:

43,6300043,630001,000BM112120 =xSensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície

u

0,340000,340001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 43,97000 43,97000

0,173921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,73832

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,73832COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,82u Desmuntage, custodia i posterior muntatge d'element del
sistema de control d'accesos i antiintrusió o seguretat, per
ubicar-lo d'acord amb la nova distribució d'arquitectura.
Inclou pp de material de muntatge i proves de funcionament
un cop reienstal.lat, amb reconfiguració de la central si fos
necessari tant en el moment del desmuntatge com fel
muntatge. 

EM12Z901 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

51,98000/R 25,990002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

44,64000/R 22,320002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 96,62000 96,62000
Materials:

12,200000,6100020,000BMY12000 =xPart proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

u

Subtotal... 12,20000 12,20000

COST DIRECTE 108,82000

0,00%DESPESES INDIRECTES



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

108,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,44u Desmuntage, custodia i posterior muntatge de quadre de
sistema de control d'acessos

EM12Z902 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59900/R 25,990000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,23200/R 22,320000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,83100 4,83100
Materials:

0,610000,610001,000BMY12000 =xPart proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

u

Subtotal... 0,61000 0,61000

COST DIRECTE 5,44100

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,44100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,48u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'interior
NOTIFIER

EM131211 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,23760/R 25,990000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,35680/R 22,320000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,59440 11,59440
Materials:

24,1400024,140001,000BM131211 =xSirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
per a col·locació interior

u

0,570000,570001,000BMY13000 =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesu

Subtotal... 24,71000 24,71000

0,173921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,47832

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,47832COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €52,50u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament d'element
fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment
NOTIFIER

EM1421D2 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,23760/R 25,990000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,35680/R 22,320000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,59440 11,59440
Materials:

40,4500040,450001,000BM1421D2 =xPolsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament d'element
fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a
muntar superficialment

u

0,280000,280001,000BMY14000 =xPart proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

u

Subtotal... 40,73000 40,73000

0,173921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,49832

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,49832COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €542,39u BIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de
1360x555x200 mm, conjunto vertical, con caja para
empotrar con la devanadera fija, premarco con puerta ciega
pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada

EM23Z901 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,97500/R 25,990002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

55,80000/R 22,320002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 120,77500 120,77500
Materials:

421,00000421,000001,000BM23Z101 =xBIE con armario para extintor y modulo tecnico anexo de
1360x555x200 mm, conjunto vertical, con caja para
empotrar con la devanadera fija, premarco con puerta ciega
pintada
BIE WALL 200 MT-V  25/1 Puerta ciega pintada 
Colocada

U

0,610000,610001,000BMY23000 =xPart proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

u

Subtotal... 421,61000 421,61000

COST DIRECTE 542,38500

0,00%DESPESES INDIRECTES
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REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

542,38500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,16u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

EM31261K Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39600/R 25,990000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,92800/R 22,320000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,32400 19,32400
Materials:

39,3400039,340001,000BM312611 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

27,2000027,200001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu

0,300000,300001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 66,84000 66,84000

COST DIRECTE 86,16400

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,16400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €168,40u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

EM31351K Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39600/R 25,990000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,92800/R 22,320000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,32400 19,32400
Materials:

121,58000121,580001,000BM313511 =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u

27,2000027,200001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu

0,300000,300001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 149,08000 149,08000

COST DIRECTE 168,40400

0,00%DESPESES INDIRECTES

168,40400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,35u Contacte magnètic, encastatEMD21001 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,19800/R 25,990000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,46400/R 22,320000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,66200 9,66200
Materials:

5,540005,540001,000BMD21001 =xContacte magnètic, per a encastaru

Subtotal... 5,54000 5,54000

0,144931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,34693

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,34693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €504,03u Lector de targetes de memòria protegida sense contacte,
tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a
interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció
IP65, col·locat. Compatible amb sistema actual DORLET

EMP2U001 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,46400/R 22,320000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,66200 9,66200
Materials:

494,22000494,220001,000BMP2U001 =xLector de targetes de memòria protegida sense contacte,
tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a
interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció
IP65

u

Subtotal... 494,22000 494,22000

0,144931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 504,02693

0,00%DESPESES INDIRECTES

504,02693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €406,53u Interface entre el lector de targetes i el controlador central
d'accés, per a 2 lectors de targetes, instal·lat
Compatible amb sistema actual DORLET

EMP4U001 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,69600/R 22,320000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,49300 14,49300
Materials:

391,82000391,820001,000BMP4U001 =xInterfície entre el lector de targetes i el controlador central
d'accés, per a 2 lectors de targetes

u

Subtotal... 391,82000 391,82000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,217401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 406,53039

0,00%DESPESES INDIRECTES

406,53039COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,92u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

EMSB31P2 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,79700 7,79700
Materials:

0,360000,090004,000B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb visu

4,650004,650001,000BMSB31P0 =xRètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

u

Subtotal... 5,01000 5,01000

0,116961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,92396

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,92396COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,92u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

EMSBCDP2 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,79700 7,79700
Materials:

0,360000,090004,000B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb visu

4,650004,650001,000BMSBCDP0 =xRètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

u

Subtotal... 5,01000 5,01000

0,116961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,92396

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,92396COST EXECUCIÓ MATERIAL
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REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,63U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 10 bar de pn, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

EN316327 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,46400/R 22,320000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,66200 9,66200
Materials:

18,8200018,820001,000BN316320 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
10 bar de pn, de bronze, preu alt

U

Subtotal... 18,82000 18,82000

0,144931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,62693

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,62693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,74ML Connexió aparell. incloent maniguets i vàlvules d'escaireENFBZ901 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19800/R 25,990000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,46400/R 22,320000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,66200 9,66200
Materials:

4,600002,300002,000BJ2ZN42K =xMANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB
ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU ALT, AMB DUES
UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

U

18,480009,240002,000BN3143P0 =xVÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', 10 BAR DE PN, AMB COS DE
PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE
TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C

U

Subtotal... 23,08000 23,08000

COST DIRECTE 32,74200

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,74200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect

EP434640 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,25990/R 25,990000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,22320/R 22,320000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,48310 0,48310
Materials:

0,619500,590001,050BP434640 =xCable per a transmissió de dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal,
ref: AMP Netconnect

m

Subtotal... 0,61950 0,61950

0,007251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,10985

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,10985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,69u Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i
dades i preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC
11801:2002, Classe E. Cal lliurar els documents
d'homologació i calibrat de l'equipament, i les certificacions,
en format electrònic, a la direcció facultativa.

EP43U900 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98400/R 24,800000,080A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,70240/R 21,280000,080A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 3,68640 3,68640

COST DIRECTE 3,68640

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,68640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,79u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

EP731J82 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67820/R 25,990000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,67820 4,67820
Materials:

7,900007,900001,000BP73J180 =xConnector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

u

2,140002,140001,000BP7ZSR20 =xSuport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a
l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular de 2 mòduls
estrets

u

Subtotal... 10,04000 10,04000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,070171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,78837

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,78837COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €314,75u Pannell 24 ports RJ45 cat 6 F/UTP AMP Netconnect, amb
connector i connexió per IDC, instal.lat en rack existent.

EP73Z999 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67820/R 25,990000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,67820 4,67820
Materials:

310,00000310,000001,000BP7ZZ999 =xPannell 24 ports RJ45 cat 6 F/UTP AMP Netconnect, amb
connector i connexió per IDC, instal.lat en rack existent.

u

Subtotal... 310,00000 310,00000

0,070171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 314,74837

0,00%DESPESES INDIRECTES

314,74837COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €350,51u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats
d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de
vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament

EP74C411 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99500/R 25,990000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

11,16000/R 22,320000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 24,15500 24,15500
Materials:

325,99000325,990001,000BP74C410 =xArmari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats
d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de
vidre securitzat amb pany i clau

u

Subtotal... 325,99000 325,99000

0,362331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 350,50732

0,00%DESPESES INDIRECTES

350,50732COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €282,02u Commutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no
gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V, col.locat i connectat

EP7E1E10 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

51,98000/R 25,990002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

44,64000/R 22,320002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 96,62000 96,62000
Materials:

183,95000183,950001,000BP7E1E10 =xCommutador (switch) de 24 ports 10/100/1000 Mbps, no
gestionable, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V

u

Subtotal... 183,95000 183,95000

1,449301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 282,01930

0,00%DESPESES INDIRECTES

282,01930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €325,01m Suministrament i col.locació de taulell de silestone, de 20
mm de gruix, cantell polit, col·locat sobre suport mural, amb
forats per aigüera i encastat al parament. 

EQ5AU010 Rend.: 0,762P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,33990/R 25,990001,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 44,33990 44,33990
Materials:

280,00000140,000002,000BQ5A0001 =xTaulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb
fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix, amb cantells
bisellats

m2

Subtotal... 280,00000 280,00000

0,665101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 325,00500

0,00%DESPESES INDIRECTES

325,00500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €484,16m Suministrament i col.locació de mobiliari de cuina office en
forma de L de 60x80x292 i 60x80x173 per cuina amb
melamina blanca, amb portes, amb mòduls de dos
prestatgeries interiors i mòduls de de calaixos de 60x60x80,
amb sòcol i ferratges, tirador d'alumini, recolzat al terra i
collat a la paret.

EQ710001 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,26800/R 18,170000,400A012A000 =xOficial 1a fusterh

2,25160/R 17,320000,130A013A000 =xAjudant fusterh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 9,51960 9,51960
Materials:

455,50500303,670001,500BQ7116B1 =xMòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm
i 700 mm d'alçària, amb porta de fusta massissa de roure,
preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

u

18,9903631,030000,612BQ7121A1 =xSòcol de fusta massissa de roure de 10 cm d'alçària, per
fixar amb clips

m

Subtotal... 474,49536 474,49536

0,142791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 484,15775

0,00%DESPESES INDIRECTES

484,15775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12.150,00u Subministrament i col·locació de cortina doble replegable
motoritzada formada per una capa de teixit foscurit i una de
teixit translúcid, amb motor doble de 4 fils

EQ71Z007 Rend.: 1,000P- 119

 €163,34u 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

EQ8AU010 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39600/R 25,990000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,92800/R 22,320000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,32400 19,32400
Materials:

143,73000143,730001,000BQ8AU010 =xEixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W,
cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

u

Subtotal... 143,73000 143,73000

0,289861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 163,34386

0,00%DESPESES INDIRECTES

163,34386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €650,00U Legalització de les instal·lacións davant dels organismes
oficials, incloent tràmits, tases i visats, aportació plànols as
built, certificats d'homologació d'equips, característiques
d'equips i sistemes, quadre resum per l'usuari plastificat,
posta en marxa de la intsal·lació degudament comprovada,
verificada  i en funcionament.

EV000001 Rend.: 1,000P- 121



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.100,00U Integració del nou sistema de clima en el sistema de control
existemt HITACHI CS-NET 8.1. Inclou cablejat de bus de
control entre tots els equips i el servidor. Inclou programació
i alta de les noves unitats en el sisrmea de control, amb
elemenrts gràfica associats.

EV002015 Rend.: 1,000P- 122

 €1,87kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols. Tot segons plànols d'estructura.

G443511D Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35784/R 25,560000,014A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,17928/R 22,410000,008A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,53712 0,53712
Maquinària:

0,04914/R 3,510000,014C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,13202/R 9,430000,014CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,18116 0,18116
Materials:

1,140001,140001,000B44Z5015 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,14000 1,14000

0,013432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,87171

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,87171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.500,00u Partida unitària relativa a la seguretat i salut a l'obra.HX000001 Rend.: 1,000P- 124

 €200,00u Partida unitària relativa a la neteja final de l'obra: retirada de
tots els materials sobrants i neteja a fons de tota la planta
per la seva entrega a la propietat.

HX000002 Rend.: 1,000P- 125

 €1.200,00u Partida unitària relativa a totes les ajudes nececessàries
durant les obres del ram de paleta a totes les instal.lacions a
executar, incloent l'obertura i tapat de rases, regates,
desmuntatges o reposició d'elements i resta de petits treballs
per tal de dur a terme les instal.lacions.

HX000019 Rend.: 1,000P- 126

 €45,66m2 Enderroc d'escala, inclosos revestiments superiors inferiors,
a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

K2148J34 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,11200/R 25,560000,200A0125000 =xOficial 1a soldadorh

13,86660/R 21,010000,660A0140000 =xManobreh

17,39200/R 21,740000,800A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 36,37060 36,37060
Maquinària:

7,17200/R 17,930000,400C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,57200/R 7,860000,200C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 8,74400 8,74400

0,545561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,66016

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,66016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,46m2 Enderroc de paredó de ceràmica defins a 10 cm de gruix,
inclosos enrajolats o revestiments de fusta, portes i
bastiments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K2163511 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,35350/R 21,010000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,35350 7,35350

0,110301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,46380

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,46380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,46m2 Enderroc de divisions interiors lleugeres, que inclouen
plafons fenòlics o similars, portes, perfileria metàl.lica i parts
envidriades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

K2180001 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,35350/R 21,010000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,35350 7,35350

0,110301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,46380

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,46380COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,46m2 Enderroc del revestiment de fusta i alumini dels pilars, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

K2180002 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,35350/R 21,010000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,35350 7,35350

0,110301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,46380

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,46380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,40m2 Desmuntatge de paviment flotant, inclosos peus de suport,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.

K2180003 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,30300/R 21,010000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,30300 6,30300

0,094551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,39755

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,39755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €682,40u Retirada de tots els elements de mobiliari existent (taules,
cadires, arxivadors, ...) així com cortines, i altres elements
per tal de deixar els espais completament buits, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
o a dependencies de mercarbarna (segons indiqui la DF)

K2180004 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

672,32000/R 21,0100032,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 672,32000 672,32000

10,084801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 682,40480

0,00%DESPESES INDIRECTES

682,40480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,73m2 Arrencada de revestiment de marbre en parament vertical,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K2180005 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,55550/R 21,010000,550A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,55550 11,55550

0,173331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,72883

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,72883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €363,56u Retirada de totes les instal.lacions, aplics, ..., amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

K2180006 Rend.: 1,877P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

358,18860/R 21,0100032,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 358,18860 358,18860

5,372831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 363,56143

0,00%DESPESES INDIRECTES

363,56143COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €500,00u Partida unitària relativa al desmuntatge, desballestament i
enderroc d'aquelles instal·lacions existents que no estiguin
ubicades en cel ras.

K2180007 Rend.: 1,000P- 135

 €9,81m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2183501 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,66460/R 21,010000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,66460 9,66460

0,144971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,80957

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,80957COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,86m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K218A610 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,65650/R 21,010000,650A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,65650 13,65650



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,204851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,86135

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,86135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,53m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2194721 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,40400/R 21,010000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,40400 8,40400

0,126061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,53006

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,53006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,27u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21A3011 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20200/R 21,010000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,20200 4,20200

0,063031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,26503

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,26503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,07u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K21JB111 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,69550/R 25,990000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,15150/R 21,010000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,84700 14,84700

0,222711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,06971

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,06971COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,64u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21JD111 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,29450/R 25,990000,550A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,10100/R 21,010000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,39550 16,39550

0,245931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,64143

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,64143COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,91m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió o contenidor,
amb un recorregut de fins a 5 km.

K2R64233 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,79860/R 79,860000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

2,11260/R 35,210000,060C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 2,91120 2,91120

COST DIRECTE 2,91120

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,91120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,33m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

K2RA7580 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,3310084,300000,170B2RA7580 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 14,33100 14,33100

COST DIRECTE 14,33100

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,33100COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €110,56m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/12/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb cubilot.

K45918G3 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,39116/R 25,140000,294A0122000 =xOficial 1a paletah

24,70776/R 21,010001,176A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,09892 32,09892
Materials:

77,6580073,960001,050B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 77,65800 77,65800

0,802472,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,55939

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,55939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,10m2 Suministre i col.locació de frontal sanitària formada per
sistema de peus i ferratges d'acer inoxidable AISI316 i
panell fenòlic autoportant de 13mm de gruix de color a
escollor per la DF. Sense peus en pla frontal. Subjecció
superior amb perfil U d'acer inox. Inclou ferratges, pestells i
tiradors. .

K6000002 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,91580/R 25,990000,420A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,24080/R 22,320000,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,15660 15,15660
Materials:

119,72000119,720001,000B66AA00A =xPlaca fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color
a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul
frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

m2

Subtotal... 119,72000 119,72000

0,227351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 135,10395

0,00%DESPESES INDIRECTES

135,10395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,12m2 Suministre i col.locació de divisòria sanitària formada per
sistema de peus i ferratges d'acer inoxidable AISI316 i
panell fenòlic autoportant de 13mm de gruix de color a
escollor per la DF. Subjecció superior amb perfil U d'acer
inox. Inclou ferratges, pestells i tiradors. 

K6000007 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
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REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

10,91580/R 25,990000,420A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,24080/R 22,320000,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,15660 15,15660
Materials:

91,7400091,740001,000B66AB00A =xPlaca fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color
a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria
entre cabines sanitàries

m2

Subtotal... 91,74000 91,74000

0,227351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,12395

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,12395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,92m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10
amb ciment CEM II

K612TRAK Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,99464/R 25,140000,676A0122000 =xOficial 1a paletah

7,01734/R 21,010000,334A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,01198 24,01198
Materials:

5,457000,1700032,100B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

u

3,85071175,032270,022D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 9,30771 9,30771

0,600302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,91999

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,91999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,39m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de
500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

K614D71E Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,03920/R 25,140000,280A0122000 =xOficial 1a paletah

3,36160/R 21,010000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,40080 10,40080
Materials:



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 89Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,102570,3100010,0083B0F85270 =xSupermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I, LD,

segons la norma UNE-EN 771-1
u

0,6309398,583200,0064D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

m3

Subtotal... 3,73350 3,73350

0,260022,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,39432

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,39432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,19m Suministre i col.locació de barrera fònica Arena plenum o
equivalent, a col.locar entre mamapara i forjat, panell
semirígid de llana mineral arena de 80mm de gruix, revestit
per les dues cares amb una làmina de kraft-alumini, amb
resistència al foc C-s1,do, i un aïllament acústic de 33 dBA. 

K6520001 Rend.: 0,380P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,53947/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

9,39789/R 22,320000,160A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 25,93736 25,93736
Materials:

1,864301,810001,030B7C9H5M0 =xPlaca semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >=
1,081 m2.K/W

m2

Subtotal... 1,86430 1,86430

0,389061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,19072

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,19072COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,23m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
Construït de forjat a forjat i sobre bandes elàstiques.

K6524B4B Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,80460/R 25,140000,390A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,12480/R 22,320000,140A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,92940 12,92940
Materials:
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REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,696009,300000,720B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,254402,120000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

0,900000,150006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

19,281604,680004,120B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

m2

4,483501,220003,675B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

1,187031,190000,9975B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,235000,500000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m

1,864301,810001,030B7C9H5M0 =xPlaca semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >=
1,081 m2.K/W

m2

0,928001,160000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 36,10983 36,10983

0,193941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,23317

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,23317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,35m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca tipus ISOVER ACUSTILAINE 100 serie Envà
sec.

K6524B4DKXR1 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,80460/R 25,140000,390A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,12480/R 22,320000,140A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,92940 12,92940
Materials:

6,696009,300000,720B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,254402,120000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

0,900000,150006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

19,281604,680004,120B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

m2

4,483501,220003,675B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

1,187031,190000,9975B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,235000,500000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m
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7,980003,990002,000B7C9R5L0KXR1 =xPanell semirrígid de llana de roca, gruix 50 mm, llarg 1,35 m,

amplària 0,40 m, conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(mK) a
10ºC, ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER

m2

0,928001,160000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 42,22553 42,22553

0,193941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,34887

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,34887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,79m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2
plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111
m2.K/W ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER.
El conjunt ha de complir una EI90

K652HB4DKXR1 Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,80460/R 25,140000,390A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,12480/R 22,320000,140A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,92940 12,92940
Materials:

6,696009,300000,720B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,254402,120000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

0,900000,150006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

28,592806,940004,120B0CC3410 =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

m2

4,483501,220003,675B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

1,187031,190000,9975B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,235000,500000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m

4,109703,990001,030B7C9R5L0KXR1 =xPanell semirrígid de llana de roca, gruix 50 mm, llarg 1,35 m,
amplària 0,40 m, conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(mK) a
10ºC, ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER

m2

0,928001,160000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 47,66643 47,66643

0,193941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,78977

0,00%DESPESES INDIRECTES
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60,78977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,94m2 Aïllament amb morter format per ciment i llana de roca
ignífuga de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements
superficials, garantint un E90. Inclòs certificat.

K7D21592 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,51400/R 25,140000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,11600/R 22,320000,050A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,63000 3,63000
Maquinària:

0,47100/R 4,710000,100C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsh

Subtotal... 0,47100 0,47100
Materials:

0,040261,830000,022B0111000 =xAiguam3

16,707600,9100018,360B7D20091 =xMorter de ciment i llana de roca de 250 kg/m3 de densitat,
en sacs

kg

Subtotal... 16,74786 16,74786

0,090752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,93961

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,93961COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,08m2 Aïllament amb morter format per ciment i llana de roca
ignífuga de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements
lineals, garantint un E90. Inclòs certificat.

K7D21593 Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,26820/R 25,140000,130A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,33920/R 22,320000,060A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 4,60740 4,60740
Maquinària:

0,61230/R 4,710000,130C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsh

Subtotal... 0,61230 0,61230
Materials:

0,040261,830000,022B0111000 =xAiguam3

16,707600,9100018,360B7D20091 =xMorter de ciment i llana de roca de 250 kg/m3 de densitat,
en sacs

kg

Subtotal... 16,74786 16,74786

0,115192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,08275

0,00%DESPESES INDIRECTES
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22,08275COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,91u Collaríde protecció contra el foc de material intumescent
termoexpansiu, , per a segellar buits de pas d'instal·lacions
entre sectors

K7D6Z007 Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,74450/R 17,850000,770A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,28925/R 17,190000,075A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 15,03375 15,03375
Materials:

15,6500015,650001,000B7DZC121 =xCollaríde protecció contra el foc de material intumescent
termoexpansiu, , per a segellar buits de pas d'instal·lacions
entre sectors

u

Subtotal... 15,65000 15,65000

0,225511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,90926

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,90926COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,11m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de
designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1,
deixat de regle

K81131A1 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,72084/R 25,140000,506A0122000 =xOficial 1a paletah

5,54664/R 21,010000,264A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,26748 18,26748
Maquinària:

0,40480/R 1,600000,253C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,40480 0,40480
Materials:

0,012991,830000,0071B0111000 =xAiguam3

0,9720142,820000,0227B811B170 =xMorter de calç ús corrent (GP), de designació CSIII-W0-T1,
segons norma UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 0,98500 0,98500

0,456692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,11397

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,11397COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,93m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

K8122113 Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36042/R 25,140000,253A0129000 =xOficial 1a guixaireh

2,66827/R 21,010000,127A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 9,02869 9,02869
Materials:

0,087780,110000,798B0522300 =xGuix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

2,59248110,318100,0235D07J1100 =xPasta de guix B1m3

Subtotal... 2,68026 2,68026

0,225722,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,93467

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,93467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,55m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m
amb rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30, grup BIa
(UNE-EN 14411), Clase 1, preu superior, de 6 a 15
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

K82C1S2J Rend.: 2,051P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,41268/R 25,140000,360A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,45851/R 21,010000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,87119 6,87119
Materials:

0,578100,820000,705B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

kg

4,314460,880004,9028B0711024 =xAdhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

kg

22,6160020,560001,100B0FH6181 =xRajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior,
grup BIa (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 27,50856 27,50856

0,171782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,55153

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,55153COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €36,45m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals
de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de
15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana de roca

K83E6K6A Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,17610/R 25,140000,365A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,45520/R 22,320000,110A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 11,63130 11,63130
Materials:

6,696009,300000,720B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,254402,120000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

0,900000,150006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

9,640804,680002,060B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

m2

0,309751,180000,2625B44ZB052 =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

4,270001,220003,500B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

m

1,130501,190000,950B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,235000,500000,470B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m

0,928001,160000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 24,64445 24,64445

0,174471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,45022

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,45022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,65m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades
mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de
perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400
mm amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de
gruix cada i aïllament amb plaques de llana de roca

K83EEPAA Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,67840/R 22,320000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,47540 10,47540
Materials:

6,696009,300000,720B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,254402,120000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu
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0,900000,150006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

14,296406,940002,060B0CC3410 =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

m2

0,928001,160000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

4,667251,270003,675B83ZA700 =xPerfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a
85 mm d'amplària

m

Subtotal... 28,02205 28,02205

0,157131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,65458

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,65458COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,34m2 Cel ras de plaques de guix laminat, de 15 mm de gruix i
amplada variable, per tal de resoldre les trobades de
contacte amb el fals sostre metal.lic, vora afinada (BA), amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim. Segons plànols de detall.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

K8440002 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,11200/R 25,140000,800A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

17,85600/R 22,320000,800A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 37,96800 37,96800
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

10,425006,950001,500B0CC2410 =xPlaca de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

m2

0,548101,160000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,132300,070001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

5,020005,020001,000B84Z5610 =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

m2

Subtotal... 17,79940 17,79940

0,569521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,33692

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,33692COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €31,46m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard
(A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
amb entramat d'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.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

K8445220 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,05600/R 25,140000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

8,92800/R 22,320000,400A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 18,98400 18,98400
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

4,820404,680001,030B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

m2

0,548101,160000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,132300,070001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

5,020005,020001,000B84Z5610 =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

m2

Subtotal... 12,19480 12,19480

0,284761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,46356

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,46356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,80m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga
(H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

K8449220 Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,05600/R 25,140000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

8,92800/R 22,320000,400A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 18,98400 18,98400
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

7,158506,950001,030B0CC2410 =xPlaca de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

m2

0,548101,160000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,132300,070001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m
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5,020005,020001,000B84Z5610 =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras

continu de plaques de guix laminat format per perfils
col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

m2

Subtotal... 14,53290 14,53290

0,284761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,80166

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,80166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,75m2 Suministre i col.locació de fals sostre registrable format per
peces de xapa microperforada de dimensions 300x1200mm
acabat lacat amb RAL 9010, amb perfileria oculta i vel
acústic negre, sistema AL30 de Lledó o equivalent.
Compleix B-s3-d0.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

K84B0001 Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,69600/R 22,320000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,49300 14,49300
Materials:

12,0000012,000001,000B84B0001 =xPanell metàl.lic microperforat, de color estàndard, amb
cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus pinça
de pressió, de 1200x300 mm, amb vel acústic, amb un
coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons
UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc Clase B s2 d0

m2

7,034906,830001,030B84ZMA70 =xEstructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques
metàl·liques de 1200x300 mm, formada per perfils principals
en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i
contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample
de la placa cada 1,2 m, inclòs part proporcional de perfils de
remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

m2

Subtotal... 19,03490 19,03490

0,217401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,74530

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,74530COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €63,22m2 Cel ras registrable de lames d'acer postlacat amb superfície
llisa de color estàndard, amb cantell bisellat, de 200 mm
d'ample, classe d'absorció acústica sense classificar segons
UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat
amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils
principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a
màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió
col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màxim, inclosa p.p. d'elements de
trobada amb els paraments verticals.
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

K84B5451 Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,47520/R 25,990000,480A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,71360/R 22,320000,480A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,18880 23,18880
Materials:

29,6125028,750001,030B84B5451 =xPlaca d'acer postlacat llisa, de color estàndard, amb cantell
bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de
pressió, de 600x300 mm, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb
reacció al foc A2-s2, d0

m2

10,073409,780001,030B84ZM450 =xEstructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques
metàl·liques de 600x300 mm, formada per perfils principals
en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i
contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample
de la placa cada 0,6 m, inclòs part proporcional de perfils de
remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

m2

Subtotal... 39,68590 39,68590

0,347831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,22253

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,22253COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,94m2 Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb
superfície microperforada de color estàndard, amb cantell
bisellat, de 600x600 mm, amb atenuant acústic de fibra
mineral, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A2-s1, d0, col·locat amb
estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils
principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a
màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió
col·locats a l'ample de la placa cada 0,5 m, per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màxim
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

K84B7439 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,47520/R 25,990000,480A012M000 =xOficial 1a muntadorh



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,71360/R 22,320000,480A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,18880 23,18880
Materials:

39,1194037,980001,030B84B7439 =xPlaca d'acer postlacat microperforada, de color estàndard,
amb cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus
pinça de pressió, de 500x500 mm, amb atenuant acústic de
fibra mineral, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat
de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al
foc A2-s1, d0

m2

11,2888010,960001,030B84ZM220 =xEstructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques
metàl·liques de 500x500 mm, formada per perfils principals
en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i
contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample
de la placa cada 0,5 m, inclòs part proporcional de perfils de
remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

m2

Subtotal... 50,40820 50,40820

0,347831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,94483

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,94483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €735,00m2 Formació tabica pladsur en refòs fals sostre amb
incorporació perimetral d'ill.luminació led regulab

K84BZ222 Rend.: 1,000P- 167

 €3,87m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

K8989240 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,96350/R 17,850000,110A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,18909/R 17,190000,011A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,15259 2,15259
Materials:

1,689323,380000,4998B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

Subtotal... 1,68932 1,68932

0,032291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,87420

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,87420COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,98m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

K898J2A0 Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78500/R 17,850000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,17190/R 17,190000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 1,95690 1,95690
Materials:

1,344563,380000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

0,650254,250000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,99481 1,99481

0,029351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,98106

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,98106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,52m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

K898K2A0 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23125/R 17,850000,125A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,25785/R 17,190000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,48910 2,48910
Materials:

1,344563,380000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

0,650254,250000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,99481 1,99481

0,037341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,52125

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,52125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,51m2 Pintat de portes metàl.liques, a l'esmalt sintètic, amb una
capa segelladora i dues d'acabat
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

K89A2BA0 Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,96150/R 17,850000,390A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,68760/R 17,190000,040A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 7,64910 7,64910
Materials:



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,0922411,800000,3468B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

0,650254,250000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 4,74249 4,74249

0,114741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,50633

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,50633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,64m2 Paviment de rajola de gres porcellànic rectificat de 30x30,
preu alt, col·locat a junt seguit tal i com apareix als plànols
de acabats. Classe 2, antilliscant. Col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs recrescut de
morter de 2 cm de promig per assolir el nivell de paviment de
la planta

K9DC0001 Rend.: 1,467P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,42536/R 25,140000,550A0122000 =xOficial 1a paletah

4,01009/R 21,010000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,43545 13,43545
Materials:

40,0000040,000001,000B9DC0001 =xRajola de gres porcellànic premsat per a paviments flotants
de 35x35 cm i 9 mm de gruix, formada per dues peces
adherides amb resines, preu alt

m2

Subtotal... 40,00000 40,00000

0,201531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,63698

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,63698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,23m2 Suminstre i aplicació d'imprimació i pasta allisadora, de 2/3
mm de gruix sobre paviment existent. Model Mapei model
Ultraplan o equivalent

K9M20001 Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,51400/R 25,140000,100A0121000 =xOficial 1ah

2,10100/R 21,010000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,61500 4,61500
Materials:

0,090000,060001,500B0731330 =xPasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C12 de
resistència a compressió i classe F3 de resistència a flexió,
segons UNE-EN 13813, subministrada a granel

kg

0,454004,540000,100B0907000 =xAdhesiu de resines epoxikg

Subtotal... 0,54400 0,54400



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,069231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,22823

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,22823COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,90m2 Suministre i col.locació de paviment de Linoleum antiestàtic
d'alt transit de la marca Armstrong – Dlw model Colorette
PUR 137-080, de 2,5 mm. de gruix. Subministrat en rotllos
de 200 cm de ample. Encolat amb cola de dispersió aquosa i
juntes termo-soldades sobre morter autonivellant
Exigencia reacció al foc; EFL

K9P60001 Rend.: 0,831P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,07581/R 25,140000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,02888/R 22,320000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 13,10469 13,10469
Materials:

0,989103,140000,315B0901000 =xAdhesiu en dispersió aquosakg

16,3485015,570001,050B9P67A26 =xLàmina de linòleum, classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i
de 2mm de gruix

m2

0,132000,200000,660B9PZ1400 =xCordó de PVC de 4 mm de diàmetrem

Subtotal... 17,46960 17,46960

0,327622,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,90191

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,90191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,95m Suministre i col.locació de sòcol de trusplas de 100mm
d'alçada de color a definir per la DF
Exigencia reacció al foc; C-s2,d0 

K9U00013 Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,01680/R 25,140000,120A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,22320/R 22,320000,010A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,24000 3,24000
Materials:

0,360000,090004,000B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb visu

6,300006,300001,000BX000002 =xSòcol de fusta de formigo polímer, de 10 cm d´alçàriam

Subtotal... 6,66000 6,66000

0,048601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,94860

0,00%DESPESES INDIRECTES



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,94860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,10u Substitució de vidre per reixa d'intempèrie , col·locada sobre
bastiment de base, d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat i
reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i
per a fixar al bastiment. Tot inclòs.

KAF1C774 Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,59400/R 25,990000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,34800/R 22,320000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 18,94200 18,94200
Materials:

1,5440015,440000,100B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

3,7903013,070000,290B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

131,35500262,710000,500BEKN1RM0 =xReixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes
en Z i per a fixar al bastiment

u

Subtotal... 136,68930 136,68930

0,473552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,10485

0,00%DESPESES INDIRECTES

156,10485COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €327,40u P7 i P7' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta
batent d'una fulla de 700mm d'amplada lliure de pas
formada per bastiment de fusta d'avet i nucli de 40mm de
llana de roca, acabada amb DM d'e=8mm amb acabat de
melamina acabat soft, color a escollir per la DF. Maneta
sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora ferratges,
tancaportes i topall. Fusteria P7 i P7' segons plànols de
fusteries.

KAQDC002 Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,25500/R 18,170001,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

17,32000/R 17,320001,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 44,57500 44,57500
Materials:

138,14000138,140001,000BAMWU002 =xConjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreu

35,3300035,330001,000BANA5186 =xBastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

91,2200091,220001,000BAQDCN85 =xFulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35
mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de
80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

u

17,0200017,020001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
mitjà

u



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 281,71000 281,71000

1,114382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 327,39938

0,00%DESPESES INDIRECTES

327,39938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €256,63u P11 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de
fusta de 850 mm d'amplada en total i 2570 mm d'altura per
armari d'instal·lacions. Acabada estratificat blanc per les
dues cares. Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini de
20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com
a tirador. El conjunt ha de garantir EI45.

KAQDC004 Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,34000/R 18,170002,000A012A000 =xOficial 1a fusterh

34,64000/R 17,320002,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 70,98000 70,98000
Materials:

6,1380010,230000,600B0K6C74V =xPerfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm
d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment
vertical

m

138,14000138,140001,000BAMWU002 =xConjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreu

21,1980035,330000,600BANA5186 =xBastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

18,4000018,400001,000BAZGC260 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
alt

u

Subtotal... 183,87600 183,87600

1,774502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 256,63050

0,00%DESPESES INDIRECTES

256,63050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €388,75u P10 - Suministre i col.locació de bastiment i doble porta de
fusta de 420mm d'amplada cadascuna, 850mm d'amplada
en total i, 2570mm d'altura per armari d'instal·lacions.
Acabada estratificat blanc per la cara interior i xapat amb
xapa de bambú marca Moso o equivalent per la cara
exterior. Inclou ferratges, pany i clau, i L d'alumini de
20x20mmx 200mm d'altura collat a l'interior de la porta com
a tirador. Fusteria P10 segons plànols de fusteries.

KAQDC005 Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,34000/R 18,170002,000A012A000 =xOficial 1a fusterh

34,64000/R 17,320002,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 70,98000 70,98000
Materials:



Reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona de l´edifici directiu de Mercabarna.
REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA SISENA. FASE 2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106Data: 02/02/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
35,8050010,230003,500B0K6C74V =xPerfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm

d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment
vertical

m

138,14000138,140001,000BAMWU002 =xConjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreu

123,6550035,330003,500BANA5186 =xBastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

18,4000018,400001,000BAZGC260 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
alt

u

Subtotal... 316,00000 316,00000

1,774502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 388,75450

0,00%DESPESES INDIRECTES

388,75450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €298,62u P9 - Suministre i col.locació de bastiment i porta de fusta de
650mm d'amplada, 1500mm d'altura per incorporar BIE
empotrada. Acabada estratificat blanc per les dues cares.
Inclou ferratges i L d'alumini de 20x20mmx 200mm d'altura
collat a l'interior de la porta com a tirador. Franja de 650mm
d'ample x 200mm d'altura refosa 5mm per enganxar
senyalètica d'emergència. El conjunt ha de garantir EI45.
Fusteria P9 segons plànols de fusteries.

KAQDC007 Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,42500/R 18,170002,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

43,30000/R 17,320002,500A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 88,72500 88,72500
Materials:

12,2760010,230001,200B0K6C74V =xPerfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm
d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment
vertical

m

138,14000138,140001,000BAMWU002 =xConjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreu

38,8630035,330001,100BANA5186 =xBastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

18,4000018,400001,000BAZGC260 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
alt

u

Subtotal... 207,67900 207,67900

2,218132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 298,62212

0,00%DESPESES INDIRECTES

298,62212COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €100,00m2 M1 a M8 - Suministrament i col.locació mampara fixa
monovidre a testa d'Ibermodul model Futura o equivalent, de
terra a sostre, amb vidre butil 5+5 Stadip transparent,
cantells polits subjectes entre sí mitjançant junt transparent
autoadhesiu de doble cara, amb perfileria interior d'alumini
extrusionat de 50x30 mm, cordó d'escuma amortidor de
vibracions. Perfileria exterior de marcs de vidre portes de 85
mm d'ample, coronació superior i inferior amb tub d'alumini
extrusionat de 50x50 mm, amb sistema de regulació
d'alçades, tot en alumini lacat, color a definir per la DF. El
conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA.
Fusteries M1 a M8 segons plànols de fusteries.

KAQDX001 Rend.: 1,000P- 181

 €5.330,00u F1 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs
amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i
lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs
PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un
aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90.
Fusteries F1 segons plànols de fusteries.

KAQDX010 Rend.: 1,000P- 182

 €6.420,00u F2 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs
amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i
lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs
PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un
aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90.
Fusteries F2 segons plànols de fusteries.

KAQDX011 Rend.: 1,000P- 183

 €7.050,00u F3 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs
amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i
lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs
PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un
aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90.
Fusteries F3 segons plànols de fusteries.

KAQDX012 Rend.: 1,000P- 184

 €2.480,00u F4 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs
amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i
lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs
PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un
aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90.
Fusteries F4 segons plànols de fusteries.

KAQDX013 Rend.: 1,000P- 185

 €4.130,00u F5 - Suministrament i col.locació de mampara fixa tallafocs
amb perfileria de ferro amb emprimació cromofosfatant i
lacat en taller, color a escollir per la d.f., i vidre tallafocs
PYROBEL de 37 mm de gruix. El conjunt ha de complir un
aïllament acústic de 33 dBA i una protecció al foc de EI90.
Fusteries F5 segons plànols de fusteries.

KAQDX014 Rend.: 1,000P- 186
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €96,00m2 m1 a m4 - Suministrament i col.locació de mampara fixa
monovidre a testa d'Ibermodul model Futura o equivalent,
amb vidre butil 5+5 Stadip transparent, cantells polits
subjectes entre sí mitjançant junt transparent autoadhesiu de
doble cara, amb perfileria interior d'alumini extrusionat de
50x30 mm, cordó d'escuma amortidor de vibracions.
Perfileria exterior de marcs de vidre portes de 85 mm
d'ample, coronació superior i inferior amb tub d'alumini
extrusionat de 50x50 mm, amb sistema de regulació
d'alçades, tot en alumini lacat, color a definir per la D.F.
Ampit inferior cec de 80 cm d'altura amb doble tauler
d'aglomerat de 16 mm, sobre perfileria d'alunimi interior i
llana de roca de 50mm de gruix, acabat amb melamina
acabat soft, color a escollir per la D.F. Les juntes del vidre i
dels panells d'aglomerat seran coincidents, segons l'alçat. El
conjunt ha de complir un aïllament acústic de 33 dBA
. Fusteries m1 a m4  segons plànols de fusteries.

KAQDX020 Rend.: 1,000P- 187

 €490,00u P1 i P1' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta
batent d'una fulla de 800mm d'amplada lliure de pas,
enrasada amb la mampara, sense perfileria vista, formada
per tauler aglomerat de 16 mm amb acabat de melamina
acabat soft. Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora
ferratges, pany de cop, clau i topall.. Fusteria P1 i P1'
segons plànols de fusteries.

KAQDX030 Rend.: 1,000P- 188

 €826,87u P2 - Suministrament i col.locació de bastiment i porta batent
d'una fulla de 800mm d'amplada lliure de pas, enrasada
amb la mampara, sense perfileria vista, formada per tauler
aglomerat de 16 mm amb acabat de melamina acabat soft.
Maneta sèrie 2016T/04 d'Arcon 2000. Incorpora
ferratges,pany de cop, clau i topall. Fusteria P2 segons
plànols de fusteries.

KAQDX031 Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,34000/R 18,170002,000A012A000 =xOficial 1a fusterh

34,64000/R 17,320002,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 70,98000 70,98000
Materials:

276,28000138,140002,000BAMWU002 =xConjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreu

70,6600035,330002,000BANA5186 =xBastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

374,9142091,220004,110BAQDCN85 =xFulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35
mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de
80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

u

34,0400017,020002,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
mitjà

u

Subtotal... 755,89420 755,89420

COST DIRECTE 826,87420

0,00%DESPESES INDIRECTES

826,87420COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.010,00u P4 i P4' - Suministrament i col.locació de bastiment i porta
tallafocs formada per dues fulles batents de 80 i 40 cm
d'amplada lliure de pas, amb vidre tallafocs Pyrobel de 25
mm de gruix, amb perfileria de ferro amb emprimació
cromofosfatant i lacada en taller, color a escollir per la d.f.
Incorpora ferratges, pany de cop, clau i topall, i passador per
a fixar la fulla de 40 cm. Compleix una protecció al foc EI 45.
Fusteria P4 i P4' segons plànols de fusteries.

KAQDX032 Rend.: 1,000P- 190

 €628,89u P5 - Suministrament i col.locació de bastiment i porta
tallafocs batent, d'una fulla de 800mm d'amplada lliure de
pas i 2570mm d'alçada, de xapa per pintar. Incorpora
ferratges, pany de cop, clau i topall. Compleix una protecció
al foc EI 45. Fusteria P5 segons plànols de fusteries.

KAQDX033 Rend.: 1,000P- 191

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,34000/R 18,170002,000A012A000 =xOficial 1a fusterh

34,64000/R 17,320002,000A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 70,98000 70,98000
Materials:

69,07000138,140000,500BAMWU002 =xConjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreu

35,3300035,330001,000BANA5186 =xBastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

436,48500290,990001,500BASA11C2 =xPorta tallafocs de fusta,EI2-C 30, d'una fulla batent per a un
buit d'obra de 90x205 cm, preu alt

u

17,0200017,020001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu
mitjà

u

Subtotal... 557,90500 557,90500

COST DIRECTE 628,88500

0,00%DESPESES INDIRECTES

628,88500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,00u P8 - Suministrament i col.locació de muntant fix de mampara
FUTURA d'IBERMODUL o equivalent, de 200mm d'amplada
i 2570mm d'altura, format per perfileria d'alumini, amb doble
tauler d'aglomerat de 16 mm acabar amb melamina acabat
soft, color a escollir per la D.F., amb fibra de vidre a l'interior.
Electrificat per incorporar mecanismes. Fusteria P8 segons
plànols de fusteries.

KAQDX034 Rend.: 1,000P- 192
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €247,43u Suministre i col.locació d'aiguera de planxa d'acer inoxidable
amb una pica de 60cm de llargària, acabat brillant i fins a 50
cm d'amplària, preu mitjà, encastada al taulell de la cuina i
aixeta mescladora, muntada superficialment, de llautó
cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets, model Logica de Roca o equivalent.
Inclou elements auxiliars per a ser connectat a la xarxa.
Inclou aixeta monocomandament connectada al sistema
d'aigua.

KJ130001 Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99500/R 25,990000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,43400/R 17,170000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 16,42900 16,42900
Materials:

0,3860015,440000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

45,6300045,630001,000BJ28513GKUM8 =xAixetes monocomandament GALA model Noa per a cuina,
inclòs cartutx ecològic i enllaços d'alimentació flexible de
3/8´´., ref. 38936 de la serie noa de GALA

u

184,57000184,570001,000BQU2QJ00 =xPica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 230,58600 230,58600

0,410732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 247,42572

0,00%DESPESES INDIRECTES

247,42572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €218,24u Suministre i col.locació de lavabo rentamans mural de
porcellana vitrificada color blanc amb forat per una aixeta i
sifó metàl.lic cromat incorporat, connectat a la xarxa
d'evacuació, sèrie Vero de Duravit 500x470 o equivalent.
Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent,
incloent tub de PVC de 40mm de diàmetre.

KJ13B71T Rend.: 0,130P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

99,96154/R 25,990000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

16,50962/R 17,170000,125A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 116,47116 116,47116
Materials:

0,3860015,440000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

98,4700098,470001,000BJ13B71T =xLavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà

u

Subtotal... 98,85600 98,85600

2,911782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 218,23894

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

218,23894COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €214,20u Suministre i col.loació d'inodor de porcellana vitrificada de
sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc.
Col.locat sobre paviment, segellat i connectat a la xarxa
d'evacuació. Sèrie D-Code de Duravit o equivalent. Inclosa
part proporcional de connexió a la xarxa existent, incloent
tub de PVC de 110mm de diàmetre.

KJ14BA1Q Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,48750/R 25,990001,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

5,83780/R 17,170000,340A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 38,32530 38,32530
Materials:

0,1852815,440000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

174,73000174,730001,000BJ14BA1Q =xInodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color
blanc i preu mitjà

u

Subtotal... 174,91528 174,91528

0,958132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 214,19871

0,00%DESPESES INDIRECTES

214,19871COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,91u Suministre i col.locació d'urinari de porcellana sèrie D-Code
de Duravit o equivalent, connectat a la xarxa d'evacuació.
Inclosa part proporcional de connexió a la xarxa existent,
incloent tub de PVC de 50mm de diàmetre.  

KJ16B213 Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79700/R 25,990000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,28775/R 17,170000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 9,08475 9,08475
Materials:

108,60000108,600001,000BJ16B213 =xUrinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà

u

Subtotal... 108,60000 108,60000

0,227122,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,91187

0,00%DESPESES INDIRECTES

117,91187COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €68,17u Suministrament i col.locació d'aixeta temporitzada per a
lavabo, model Controlpress de la casa Grohe ref:36173 o
equivalent.

KJ23113G Rend.: 1,000P- 197

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,59400/R 25,990000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,57550/R 17,170000,150A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 18,16950 18,16950
Materials:

49,7300049,730001,000BJ23113G =xAixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

u

Subtotal... 49,73000 49,73000

0,272541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,17204

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,17204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,74u 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

KJ42U010 Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,28500/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 6,28500 6,28500
Materials:

60,3600060,360001,000BJ42U010 =xDosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68
mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat
de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat.

u

Subtotal... 60,36000 60,36000

0,094281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,73927

0,00%DESPESES INDIRECTES

66,73927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,75u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques

KJ43U010 Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,79900/R 25,140000,350A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 8,79900 8,79900
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

29,8200029,820001,000BJ43U010 =xDispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre

u

Subtotal... 29,82000 29,82000

0,131991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,75099

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,75099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,91u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò,
col·locat amb fixacions mecàniques

KJ46U001 Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,28500/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 6,28500 6,28500
Materials:

86,5300086,530001,000BJ46U001 =xBarra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

u

Subtotal... 86,53000 86,53000

0,094281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,90927

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,90927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €270,05u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò,
col·locat amb fixacions mecàniques

KJ46U003 Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,14000/R 25,140001,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 25,14000 25,14000
Materials:

244,53000244,530001,000BJ46U003 =xBarra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

u

Subtotal... 244,53000 244,53000

0,377101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 270,04710

0,00%DESPESES INDIRECTES

270,04710COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €49,84u Suministre i col.locació de porta escombreta i escombreta de
wc, acabat metàl.lic acollat mecànicament a la paret

KJ4Z0001 Rend.: 0,128P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

49,10156/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 49,10156 49,10156

0,736521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,83808

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,83808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,36u Suministre i col.locació de papera mural d'acer inoxidable.KJ4Z0002 Rend.: 0,053P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

118,58491/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 118,58491 118,58491

1,778771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,36368

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,36368COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,12u Pictogrames per lavabos homes, dones i minusvàlids
realitzat amb xapa d'alumini anoditzat i retallat simblologia,
de 60x20, encolats a la porta segons disseny de la DF.

KJ4Z0003 Rend.: 0,159P- 204

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

39,52830/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 39,52830 39,52830

0,592921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,12122

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,12122COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,10u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa,
de dimensions 68x131x150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

KJ4ZU015 Rend.: 1,000P- 205

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,28500/R 25,140000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 6,28500 6,28500
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,7200012,720001,000BJ4ZU015 =xPorta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa,

de dimensions 68x131x150 mm
u

Subtotal... 12,72000 12,72000

0,094281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,09928

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,09928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,30u Desmuntatge i reserva, on indiqui la DF, de mampara mòbil
per a la seva posterior reutilització.

KX000001 Rend.: 1,000P- 206

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,04000/R 21,010004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 84,04000 84,04000

1,260601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,30060

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,30060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,16u Subministre i col·locació de remat de planxa d'inoxidable de
30mm per pas en canvi de tipus de paviment.

KX000014 Rend.: 1,000P- 207

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,54200/R 25,140000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,34800/R 22,320000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 10,89000 10,89000
Materials:

35,0000035,000001,000B8KA0001 =xEscopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5
mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 2 plecs

m

Subtotal... 35,00000 35,00000

0,272252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,16225

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,16225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,91m2 Barrera de protecció de paviment pel transcurs de l'obra fins
el dia de la seva entrega. Cartró col·locat i solapat per tal
d'evitar qualsevol problema en el paviment col·locat de vynil.
Es tindrà sempre es perfecte estat per ser util en la protecció

KX000015 Rend.: 1,007P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88659/R 22,320000,040A0137000 =xAjudant col·locadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,88659 0,88659

0,022162,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,90875

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,90875COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.000,00u Sanejament i desconnexió dels cables de xarxa existents en
rack P1 que actualment donen servei a la pl 6.

EP74Z007

 €250,00u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa
d'aigua freda a la existent, amb les elements i materials
necessaris. Totalment acabat

XPAU0002

 €250,00u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa de
bies a la existent de bies's 50, amb les elements i materials
necessaris. Totalment acabat. Inclou les tasques de buidat i
reomplert de la instal.lació existent

XPAU0003

 €850,00u Partida unitària relativa a la connexió de la nova xarxa de
sanejamemt fecal a la existent en p5, amb tots els elements i
materials necessaris, incloent reposició de sostres si resulten
afectats, i substitució de baixant de fibrociment per baixant
de PVC de diàmetre 125mm a tota l'alçada de la planta en
els patis d'instal.lacions, connectat a dalt i baix amb baixant
existent. Inclou p.p. d'enderrocs, càrrega a camió o
contenidor i transport a abocador autoritzat, connexions i tots
els elements auxiliars necessaris per a dur a terme els
treballs. Tot inclòs per tal que quedi perfectament acabat. 

XPAU0013
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

390.021,90PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

50.702,8513,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 390.021,90....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 390.021,90....................................................................................................................................23.401,31

Subtotal 464.126,06

21,00 % IVA SOBRE 464.126,06....................................................................................................................................97.466,47

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 561.592,53€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINC-CENTS SEIXANTA-UN MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CENTIMS )
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ÚLTIM FULL  fase 1 + fase 2 
 
 

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 

 
FASE 1 – PLANTA SEGONA:          110.474,71 € 
FASE 2 – PLANTA SISENA:          390.021,90 €       
 
TOTAL PEM                  500.496,61 €   
 
 
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 500.496,61 ………………………………………    65.064,56 € 
 
 
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 500.496,61 ……………………………………….    30.029,80 € 
 
                         
 

Subtotal        595.590,97 € 
 
21% IVA SOBRE 595.590,97 € …………………………………………………………………….   125.074,10 € 
 
                         
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE            720.665,07 € 
 
 
 
 
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 
 
SET‐CENTS VINT MIL SIS‐CENTS SEIXANTA‐CINC MIL EUROS AMB SET CÈNTIMS 
 

 
 
 

Barcelona, novembre de 2015 

 

 

 

 

Roger Montoto i Manent, arquitecte 
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DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 

 
 

1‐ Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis 

 

2‐ Memòria d’instal.lacions 
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ANNEX 1. PROTECCIÓ CIVIL I PREVENCIÓ EN MATÈRIA D’INCENDIS 
 

Objecte 

El present document es redacta per a justificar el compliment de la normativa de protecció contra incendis i 
acompanyar el projecte DE REFORMA INTEGRAL DE LA PLANTA SISENA I PARCIAL DE LA SEGONA DE L’EDIFICI 
DIRECTIU DE MERCABARNA 

Titular 

El titular de l’activitat es Mercabarna. 

Emplaçament 

Carrer Longitudinal 6, nº 77, 08040 Barcelona. 
 
Plantes segona i sisena de l’edifici existent. 

Normativa 

 DOCUMENTO  BÁSICO  SEGURIDAD  EN  CASO  DE  INCENDIO  (DB  SI)  del  CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA 
EDIFICACIÓN (CTE). 

 Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l’Ajuntament de Barcelona 
 

Ús i superfícies 

ART 3.  ESPAIS OCULTS 

El pas previst per a  instal∙lacions a  través del  vestíbul d’ascensor,  sector diferenciat, quedarà degudament 
compartimentat quan es produeix canvi de sector 

 ART 4. REACCIÓ AL FOC. 

En zones ocupables els elements constructius presenten una reacció al foc d'acord amb la taula 4.1: 
 

• Revestiments de sostres i parets:   C‐s2,d0  
• Revestiments de sòls:       EFL 
 

En espais ocults no estancs: 

 

• Patis instal.lacions i falsos sostres:   B‐s3,d0 
 

Secció SI 2. Propagació exterior. 

Les parets de separació entre sectors serà  EI 90 
 
Es respectarà la franja de resistència al foc EI120 en la trobada de la façana amb el pis inferior (1 m.)  

Secció SI 3. Evacuació. 

ART 1.COMPATIBILITAT ELEMENTS EVACUACIÓ. 

La planta sisena evacua a l’escala protegida que dona servei  a tos l’edifici 
 

ART 2. CÀLCUL OCUPACIÓ. 

En base a l’Ús ADMINISTRATIU, es fixen les següents ocupacions. 
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   Rati 
m2/persona 

Ocupació

DEPT PERSONAL  10  4

DEPT PERSONAL 2  10  2

DEPT 
ORGANITZACIÓ 

10  2

DEPT ADMON  10  2

DEPT COMERCIAL  10  2

DEPT ESTRATEGIA  10  3

SALA REUNIONS 1 
CAPACITAT  8*ocupació 

ocasional

SALA JUNTES  CAPACITAT  18

DEPT ADMON  10  8

SALA REUNIONS 2 
CAPACITAT  8*ocupació 

ocasional

ARXIU  
  1*ocupació 

ocasional
TOTAL     41

   

 

ART 3. SORTIDES I  LONGITUDS DELS RECORREGUTS 

La planta disposa d’una única sortida, a través de vestíbul d’ascensor (sector respecte a la planta), a l’escala  
protegida, 
 

 La distància a una sortida es superior a 25 m. 

 La ocupació es menor de 100 persones 
 

ART 4. DIMENSIONAT DE MITJANS D’EVACUACIÓ 

L’amplada de les portes i els passos interiors ve donada per la expressió: 
 

A>P/200 
 
Les amplades mes representatives son: 
 

 Portes accés a vestíbuls ascensors 0.8m., Capacitat: 160 persones. 

 Porta accés escala: 0.80 m, Capacitat: 160 persones. 
 

ART 5. PROTECCIÓ DE LES ESCALES 

No es d’aplicació 
 

ART 6. PORTES SITUADES EN RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 

Seran abatibles en eix vertical. 
 

ART 7. SENYALITZACIÓ MITJANS D’ EVACUACIÓ 

S'indicaran les vies d’evacuació i els mitjans de protecció d’incendis. 
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ART 8. CONTROL DE FUM. 

No és d'aplicació ja que l'ocupació és inferior a 1000 persones. 

Secció SI 4. Detecció, Control I Extinció 

ART 1. DOTACIÓ INSTAL∙LACIONS 

Es disposa de: 
 

 Extintors 

 Detecció automàtica i polsadors d’avis 

 Xarxa de BIE’s 

 

ART 2. SENYALITZACIÓ 

Els mitjans se senyalitzaran d'acord amb UNE 23033‐1. 
 

Secció SI 5. Intervenció De Bombers 

ART 1. CONDICIONS D’APROXIMACIÓ 

Són d’aplicació les referides a l’edifici de 6 plantes. 
 

ART 2. ACCESSIBILITAT PER FAÇANA 

La façana es totalment accessible, al ser mur cortina. 
 

Secció SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

ART 1. GENERALITATS 

S'aplicaran les taules recollides en la secció SI 6 del DB SI. 
 

ART 2. RESISTÈNCIA AL FOC DE LA ESTRUCTURA 

S’aportaran els assaigs i certificacions pertinents que assegurin el grau de resistència requerit. 
  

ART 3. ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS 

Es requereix R‐90. 
 

ART 4. ELEMENTS ESTRUCTURALS SECUNDARIS 

La mateixa que els principals 
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ANNEX 2. MEMÒRIA D’INSTAL.LACIONS 
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1 Electricitat 

1.1 Descripció de la instal·lació 
Es preveu una instal·lació que partirà deL QUADRE GENERAL existent en PB d el’edifici. 
 
En aquest quadre s’instal.larà una nova protecció per la línia que alimentarà el SUBQUADRE DE PLANTA 
SISENA, ubicat en el mateix lloc que el actual. 
 
El mateix esquema per la instal.lació de SAI. 
 
El tipus d’instal·lació és el corresponent a instal·lacions interiors receptores en edificis i tindrà els sistemes de 
protecció propis per a B.T., és a dir, contra sobre intensitats i sobre tensions, equilibri de càrregues, subdivisió 
dels circuits interiors, protecció dels conductors en front dels efectes d’agents externs, evitant els contactes 
directes i anul·lació dels indirectes. S’adoptaran les mesures de seguretat, tant en la protecció dels elements i 
aparells o màquines com en la dels usuaris. 
 
En P2, s’amplia el subquadre existent per les noves linies necessaries. 

1.2 Legislació aplicable 
En la realització del projecte s'han tingut en compte les següents normes i reglaments: 
 

 RBT-2002: Reglament electrotècnic de baixa tensió i Instruccions tècniques complementaries. 
 UNE 20-460-94 Part 5-523: Intensitats admissibles en els cables i conductors aïllats. 
 UNE 20-434-90: Sistema de dessignació de cables. 
 UNE 20-435-90 Part 2: Cables de transport d'energia aïllats amb dielèctrics secs extruits per a tensions de 1 

a 30kV. 
 UNE 20-460-90 Part 4-43: Instal.lacions elèctriques en edificis. Protecció contra les sobreintensitats. 
 UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instal.lacions elèctriques en edificis. Connexió a terra i conductores de protecció. 
 EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparells de baixa tensió. Interruptors automàtics. 
 EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Annex B: Interruptors automàtics amb protecció incorporada per intensitat 

diferencial residual. 
 EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baixa tensió. Interruptors, seccionadors, interruptors-seccionadors i 

combinats fusibles. 
 EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baixa tensió. 
 EN 60 898 (UNE - NP): Interruptors automàtics per a instal.lacions domèstiques i anàlogues per a la 

protecció contra sobreintesitats. 
 

1.3 Quadre general 
S’instal·larà el SUBQUADRE PLANTA SISENA, tant SUBMINISTRE NORMAL com SAI, en el mateix lloc on es 
troba actualment, dins del pati muntant d’instal.lacions.. Estarà format per un armari metàl·lic prefabricat., 
construït amb planxa d'acer lacada, amb bastiment i porta transparent sobre frontisses, totalment tancat i 
estanc a la pols. Aquest armari estarà preparat per allotjar dins el seu interior els aparells de maniobra i 
protecció i tota l’aparamenta indicada en el plànol d’esquemes corresponent. 
 
En l'esquema esmentat s’indicarà la potència elèctrica, intensitat del corrent, longitud de la línia des del quadre 
general, secció dels conductors, diàmetre dels conductes, caigudes de tensió del tram en tant per cent de la 
tensió d'alimentació i tant per cent de caiguda de tensió autoritzada pel R.E.B.T., segons ITC- BT 15, 17 i 19. 
 

1.4 Instal·lació interior 
En la instal·lació elèctrica de línies,  es procedirà de la següent manera: del quadre general de distribució es 
derivaran les línies amb cables de coure RZ1 de 0,6/1 KV o HZ1 750V  fins al lloc d'emplaçament dels 
consums. Estaran col·locades dins safates de PVC en trams horitzontals, registrables i provistes de tapa, 
subjectades al sostre. Des d’aquestes safates fins als punts de consum s’empraran tubs corrugats fins e 
element de consum.i registrables en tot el seu recorregut. 
 
Dels interruptors automàtics magnetotèrmics es derivaran les línies a les llumeneres, blocs autònoms, aparells, 
màquines, circuits a dependències, serveis, i endolls de 16A., amb conductors de coure de seccions indicades 



en els esquemes dels quadres secundaris per a les alimentacions als punts de llum, endolls i aparells. 
 
La tensió de comandament per l'enllumenat serà a 230 V entre fase i neutre, procurant equilibrar entre les tres 
fases el repartiment de les càrregues de cada circuit. Els conductors a emprar seran de coure, de 750 V o de 
0,6/1KV, 
 
Es disposa una canal encastada en el mobiliari de fusta per on s’instal·larà el cablejat que alimenta les preses 
dels llocs de treball junt a la façana. 
 

 

1.5 Descripció de la instal·lació 
La instal·lació consta un SUBQUADRE PLANTA SISENA SUBMINISTRAMENT NORMAL i un SUBQUADRE 
PLANTA SISENA SAI, amb una protecció general i proteccions als circuits derivats. 
 
La seva composició queda reflectida a l'esquema unifilar corresponent, al document DG correaponent 

  

1.6 Potència total prevista per a la instal·lació 
 

La potència total demanada per la instal.lació serà: 
P6 
SUBMINISTRE NORMAL : 50 KW 
SUBMINISTRE DE SAI: 8 KW 
 
P2 
SUBMINISTRE NORMAL : 7 KW 
 

1.7 Característiques de la instal.lació 
 

1.7.1 Origen de la instal·lació 
 

Es preveu una instal·lació que partirà del QUADRE GENERAL NORMAL/SAI de l’edifici. 
 

 El tipus de línia d'alimentació serà: RZ1-K (AS) 5G16.i  RZ1-K (AS) 5G6 respectivament. 

 

1.7.2 Quadre general de distribució 

Esquemes Polaritat 
P Demandada 

(kW) f.d.p 
Longitud 

(m) Components 

L1 F+N 0.80 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G2.5 Multi 

L2 F+N 0.80 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G2.5 Multi 

L3 F+N 0.80 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G2.5 Multi 



Esquemes Polaritat 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Components 

L4 F+N 0.80 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G2.5 Multi 

E1 F+N 0.01 1.00 1.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 3G2.5 

E2 F+N 0.01 1.00 30.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 3G2.5 

F1 F+N 2.50 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G4 Multi 

F2 F+N 2.50 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G4 Multi 

F3 F+N 2.50 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G4 Multi 

F4 F+N 2.50 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G4 Multi 

F5 F+N 2.50 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G4 Multi 

F6 F+N 2.50 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G4 Multi 

AC1 F+N 1.00 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G4 Multi 

AC2 F+N 1.00 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G4 Multi 

R1 F+N 0.50 1.00 30.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G4 Multi 

R2 F+N 0.50 1.00 30.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G4 Multi 



Esquemes Polaritat 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Components 

EX1 F+N 0.50 1.00 30.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Cable, RZ1-K (AS) 3G4 Multi 
Guardamotor, ; intensitat nominal: 6 A; poder de tall: 2 
kA 

EX2 F+N 0.50 1.00 30.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Cable, RZ1-K (AS) 3G4 Multi 
Guardamotor, ; intensitat nominal: 6 A; poder de tall: 2 
kA 

H1 3F+N 7.00 1.00 25.00 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 5G16 Multi  

H2 3F+N 7.00 1.00 25.00 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 5G16 Multi 

AC EXTERIOR 3F+N 25.00 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 40 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 5G16 Multi 

SBQ SALA JUNTES F+N 6.00 1.00 25.00 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 25 
A; Icu: 6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 3G10 Multi 

 

Canalitzacions 

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb allò expressat als documents del present 
projecte. 

2  
Esquemes Tipus d'instal·lació 

L1 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 25 mm 

L2 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 25 mm 

L3 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 25 mm 

L4 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 25 mm 

E1 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 25 mm 

E2 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 25 mm 

F1 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 



Esquemes Tipus d'instal·lació 

F2 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

F3 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

F4 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

F5 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

F6 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

AC1 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

AC2 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

R1 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

R2 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

EX1 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

EX2 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

H1 
F: Cables unipolars en contacte, a l'aire lliure 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

H2 
F: Cables unipolars en contacte, a l'aire lliure 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

AC EXTERIOR 
F: Cables unipolars en contacte, a l'aire lliure 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

SBQ SALA JUNTES 
F: Cables unipolars en contacte, a l'aire lliure 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

2.1 Fórmules utilitzades 

2.1.1 Intensitat màxima admissible 
 
En el càlcul de les instal·lacions es comprovarà que les intensitats màximes de les línies són inferiors a les 
admesses pel Reglament de Baixa Tensió, tenint en compte els factors de correcció segons el tipus d'instal.lació i 
les seves condicions particulars. 
 
1. Intensitat nominal en servei monofàsic: 



 

 
 

2. Intensitat nominal en servei trifàsic: 
 

 
 

En les fòrmules s'han utilitzat els següents termes: 
 

 In: Intensitat nominal del circuit en A 
 P: Potència en W 
 Uf: Tensió simple en V 
 Ul: Tensió composta en V 
 cos(phi): Factor de potència 

  

2.1.2 Caiguda de tensió 

 
En circuits interiors de la instal·lació, la caiguda de tensió no superarà un percentatge del 3% de la tensió nominal 
per circuits d'enllumenat i del 5% per a la resta de circuits, sent admissible la compensació de caiguda de tensió junt 
amb les corresponents derivacions individuals, de manera que conjuntament no es superi un percentatge del 4,5% 
de la tensió nominal pels circuits d'enllumenat i del 6,5% per la resta de circuits. 

  

Les fòrmules utilitzades seran les següents: 

  

 

  

Caiguda de tensió en monofàsic:  
 

Caiguda de tensió en trifàsic:  
 
  

On:       
  I   intensitat calculada (A); 
  R   resistència de la línia (W), veure apartat (A); 
  X   reactància de la línia (W), veure apartat (C); 
  j   angle corresponent al factor de potència de la càrrega;  
  

A) RESISTÈNCIA DEL CONDUCTOR EN CORRENT ALTERN 

Si tenim en compte que el valor de la resistència d'un cable es calcula com: 

  

 

  

U R I cos X I senD = ⋅ ⋅ ϕ + ⋅ ⋅ ϕ

IU 2 UD = ⋅ D

IIIU 3 UD = ⋅ D

( )tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R= = + + =



 

  

 

  

On:       
  Rtcc   resistència del conductor en corrent continu a la temperatura q (W); 
  R20cc   resistència del conductor en corrent continu a la temperatura de 20°C (W); 
  Ys   increment de la resistència a causa de l'efecte pell; 
  Yp   increment de la resistència a causa de l'efecte proximitat; 
  a   coeficient de variació de resistència específica per temperatura del conductor en °C-1; 
  q   temperatura màxima en servei prevista en el cable (°C), veure apartat (B); 
  r20   resistivitat del conductor a 20°C (W mm² / m); 
  S   secció del conductor (mm²); 
  L   longitud de la línia (m).  
  

L'efecte pell i l'efecte proximitat són molt més pronunciats en els conductors de gran secció. El seu càlcul rigorós es 
detalla en la norma UNE 21144. No obstant això i de forma aproximada per a instal·lacions d'enllaç i instal·lacions 
interiors en baixa tensió és factible suposar un increment de resistència inferior al 2% en alterna respecte del valor 
en contínua. 

  

 

  

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR 

Per calcular la temperatura màxima prevista en servei d'un cable es pot utilitzar el següent raonament: el seu 
increment de temperatura respecte de la temperatura ambient T0 (25°C per a cables soterrats i 40°C per a cables a 
l'aire), és proporcional al quadrat del valor eficaç de la intensitat. Per tant: 

 [17] 
 
  

On:       
  T   temperatura real estimada en el conductor (°C); 
  Tmáx   temperatura màxima admissible per al conductor segons el seu tipus d'aïllament (°C); 
  T0   temperatura ambient del conductor (°C); 
  I   intensitat prevista per al conductor (A); 
  Imáx   intensitat màxima admissible per al conductor segons el tipus d'instal·lació (A).  
  

C) REACTÀNCIA DEL CABLE (Segons el criteri de la Guia-BT-Annex 2) 

La reactància dels conductors varia amb el diàmetre i la separació entre conductors. En absència de dades es pot 
estimar la reactància com un increment addicional de la resistència d'acord a la següent taula: 

  

  

Secció Reactància inductiva (X) 

S £ 120 mm² X » 0 

S = 150 mm² X » 0.15 R 

( )tcc 20ccR R 1 20 = + α θ − 

= ρ20cc 20R L /S

( )c 1 Ys Yp 1,02= + + ≅

( ) ( )20 0máx máxT T T T * I / I= + −



Secció Reactància inductiva (X) 

S = 185 mm² X » 0.20 R 

S = 240 mm² X » 0.25 R  
  

  

Per a seccions menors de o iguals a 120 mm², la contribució a la caiguda de tensió per efecte de la inductància és 
menyspreable enfront de l'efecte de la resistència. 

 
 

2.1.3 Intensitat de curt circuit 
 
El mètode utilitzat per al càlcul dels corrents de curtcircuit, segons l'apartat 2.3 de la norma UNE-EN 60909-0, està 
basat en la introducció d'una font de tensió equivalent en el punt de curtcircuit. La font de tensió equivalent és l'única 
tensió activa del sistema. Totes les xarxes d'alimentació i màquines síncrones i asíncrones són reemplaçades per 
les seves impedàncies internes. 

En sistemes trifàsics de corrent altern, el càlcul dels valors dels corrents resultants en curtcircuits equilibrats i 
desequilibrats es simplifica per la utilització de les components simètriques. 

Utilitzant aquest mètode, els corrents en cada conductor de fase es determinen per la superposició dels corrents 
dels tres sistemes de components simètrics: 

- Corrent de seqüència directa I(1) 

- Corrent de seqüència inversa I(2) 

- Corrent homopolar I(0) 

S'avaluaran els corrents de curtcircuit, tant màxims com mínims, en els punts de la instal·lació on se situen les 
proteccions elèctriques. 

Per al càlcul dels corrents de curtcircuit, el sistema pot ser convertit per reducció de xarxes en una impedància de 
curtcircuit equivalent Zk en el punt de defecte. 

Es tracten els següents tipus de curtcircuit: 

- Curt circuit trifàsic; 

- Curtcircuit bifàsic; 

- Curtcircuit bifàsic a terra; 

- Curtcircuit monofàsic a terra. 

El corrent de curtcircuit simètric inicial I''k = I''k3 tenint en compte la font de tensió equivalent en el punt de defecte, es 
calcula mitjançant la següent equació: 

  

 

Essent:       
  c   el factor c de la taula 1 de la norma UNE-EN 60909-0; 
  Un   és la tensió nominal fase-fase V; 
  Zk   la impedància de curtcircuit equivalent mW.  
  

CURTCIRCUIT BIFÀSIC (UNE EN 60909-0, APARTAT 4.2.2) 

"

3
n

k
k

cUI
Z

=
⋅



En el cas d'un curtcircuit bifàsic, el corrent de curtcircuit simètric inicial és: 

  

 

  

Durant la fase inicial del curtcircuit, la impedància de seqüència inversa és aproximandament igual a la impedància 
de seqüència directa, independentment de si el curtcircuit es produeix en un punt proper o allunyat d'un alternador. 
Per tant, a l'equació anterior és possible introduir Z(2) = Z(1). 

  

CURTCIRCUIT BIFÀSIC A TERRA (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.3) 

L'equació que condueix al càlcul del corrent de curtcircuit simètric inicial en el cas d'un curtcircuit bifàsic a terra és: 

 

  

CURTCIRCUIT MONOFÀSIC A TERRA (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.4) 

El corrent inicial del curtcircuit monofàsic a terra I''k1, per a un curtcircuit allunyat d'un alternador amb Z(2) = Z(1), es 
calcula mitjançant l'expressió: 

 

 

2.2 Càlculs 
 

2.2.1 Secció de les línies 
 
Pel càlcul dels circuits s'han tingut en compte els següents factors: 
 
    - Caiguda de tensió 
 
        - Circuits interiors de la instal·lació: 
 
          3% per circuits d'enllumenat. 
 
          5% per a la resta de circuits. 
 
    - Caiguda de tensió acumulada 
 
        - Circuits interiors de la instal·lació: 
 
          4,5% per circuits d'enllumenat. 
 
          6,5% per a la resta de circuits. 
 

 Imax: La intensitat que circula per la línia (I) no ha de superar el valor d'intensitat màxima admissible (Iz). 
  
Els resultats obtinguts per la caiguda de tensió es resumeix en les següents taules: 
 
 

" "
2 3

(1) (2) (1)

3
| | 2 | | 2

n n
k k

cU cUI I
Z Z Z

= = = ⋅
+ ⋅

"
2

(1) (0)

3
| 2 |

n
kE E

cUI
Z Z

⋅
=

+

"
1

(1) (0)

3
| 2 |

n
k

cUI
Z Z

⋅
=

+



Derivació  

 

Esquemes Polaritat P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línia Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

  3F+N 50 1.00 - RZ1-K (AS) 5G25 Multi 120.39 72.23 0.58 -  
  

Càlculs de factors de correcció per canalització 

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal·lació ja estan contemplats en els valors 
d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior. 

 

Esquemes Tipus d'instal·lació 
Factor de correcció 

Temperatura Resistivitat tèrmica Profunditat Agrupamento 

  
F: Cables unipolars en contacte, a l'aire lliure 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 0.98 

 
  

 

  

Esquemes Polaritat 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línia 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

L1 F+N 0.80 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G2.5 Multi 23.66 3.46 0.60 1.18 

L2 F+N 0.80 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G2.5 Multi 23.66 3.46 0.60 1.18 

L3 F+N 0.80 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G2.5 Multi 23.66 3.46 0.60 1.18 

L4 F+N 0.80 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G2.5 Multi 23.66 3.46 0.60 1.18 

E1 F+N 0.01 1.00 1.00 H07Z1-K (AS) 3G2.5 20.88 0.02 - 0.58 

E2 F+N 0.01 1.00 30.00 H07Z1-K (AS) 3G2.5 20.88 0.02 - 0.59 

F1 F+N 2.50 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G4 Multi 31.85 10.83 1.18 1.77 

F2 F+N 2.50 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G4 Multi 31.85 10.83 1.18 1.77 

F3 F+N 2.50 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G4 Multi 31.85 10.83 1.18 1.77 

F4 F+N 2.50 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G4 Multi 31.85 10.83 1.18 1.77 

F5 F+N 2.50 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G4 Multi 31.85 10.83 1.18 1.77 

F6 F+N 2.50 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G4 Multi 31.85 10.83 1.18 1.77 

AC1 F+N 1.00 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G4 Multi 31.85 4.33 0.47 1.05 

AC2 F+N 1.00 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G4 Multi 31.85 4.33 0.47 1.05 

R1 F+N 0.50 1.00 30.00 RZ1-K (AS) 3G4 Multi 31.85 2.17 0.28 0.86 

R2 F+N 0.50 1.00 30.00 RZ1-K (AS) 3G4 Multi 31.85 2.17 0.28 0.86 

EX1 F+N 0.50 1.00 30.00 RZ1-K (AS) 3G4 Multi 31.85 2.17 0.28 0.86 

EX2 F+N 0.50 1.00 30.00 RZ1-K (AS) 3G4 Multi 31.85 2.17 0.28 0.86 

H1 3F+N 7.00 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 5G16 Multi 10.11 36.08 0.50 1.08 

H1 3F+N 7.00 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 5G16 Multi 10.11 36.08 0.50 1.08 

AC EXTERIOR 3F+N 25.00 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 5G16 Multi 90.07 36.08 0.50 1.08 

SBQ SALA JUNTES F+N 6.00 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G10 Multi 80.26 25.98 1.13 1.72  
  

Càlculs de factors de correcció per canalització 

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal·lació ja estan contemplats en els valors 
d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior. 
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Esquemes Tipus d'instal·lació 
Factor de correcció 

Temperatura Resistivitat tèrmica Profunditat Agrupamento 

L1 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 25 mm 

0.91 - - 1.00 

L2 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 25 mm 

0.91 - - 1.00 

L3 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 25 mm 

0.91 - - 1.00 

L4 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 25 mm 

0.91 - - 1.00 

E1 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 25 mm 

0.87 - - 1.00 

E2 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 25 mm 

0.87 - - 1.00 

F1 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 1.00 

F2 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 1.00 

F3 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 1.00 

F4 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 1.00 

F5 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 1.00 

F6 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 1.00 

AC1 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 1.00 

AC2 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 1.00 

R1 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 1.00 

R2 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 1.00 

EX1 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 1.00 



Esquemes Tipus d'instal·lació 
Factor de correcció 

Temperatura Resistivitat tèrmica Profunditat Agrupamento 

EX2 
A1: Conductors aïllats, paret aïllant 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 1.00 

H1 
F: Cables unipolars en contacte, a l'aire lliure 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 0.98 

H2 
F: Cables unipolars en contacte, a l'aire lliure 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 0.98 

AC EXTERIOR 
F: Cables unipolars en contacte, a l'aire lliure 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 0.98 

SBQ SALA JUNTES 
F: Cables unipolars en contacte, a l'aire lliure 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 0.98 

3.1.1 Càlcul de les proteccions 
 
Sobrecàrrega 

Les característiques de funcionament d'un dispositiu que protegeix un cable contra sobrecàrregues han de satisfer 
les següents dues condicions: 

  

IB £ In £ IZ 
I2 £ 1,45 x IZ  
  

On:       
  IB   és la intensitat de disseny del circuit; 
  In   és la intensitat assignada del dispositiu de protecció; 
  IZ   és la intensitat permanent admissible del cable; 
  I2   és la intensitat efectiva assegurada en funcionament en el temps convencional del dispositiu de protecció;  
  

Curt circuit 

Per a que la línia quedi protegida a curt circuit, el poder de tall de la protecció ha d'ésser major al valor de la 
intensitat màxima de curt circuit: 

  

Icu > Iccmáx 

Ics > Iccmáx 

Essent:       
  Iccmáx   Màxima intensitat de curtcircuit prevista; 
  Icu   Poder de tall últim; 
  Ics   Poder de tall de servei.  
  

A més a més, la protecció ha d'ésser capaç de disparar en un temps menor que el temps que tarden els aïllaments 
del conductor en danyar-se per l'elevació de la temperatura. Aixó ha de passar tant en el cas del curt circuit màxim, 
com en el cas del curt circuit mínim: 

  

tcc < tcable 



Per a curtcircuits de durada fins a 5 s, el temps t, en el qual una determinada intensitat de curtcircuit incrementarà la 
temperatura de l'aïllament dels conductors des de la màxima temperatura permissible en funcionament normal fins a 
la temperatura límit pot, com a aproximació, calcular-se des de la fórmula: 

  

 

  

Essent:       
  Icc   es la intensitat de curt circuit; 
  tcc   és el temps de durada del curtcircuit; 
  Scable   és la secció del cable; 

  
k 

  
és un factor que té en compte la resistivitat, el coeficient de temperatura i la capacitat calorífica del 
material del conductor, i les oportunes temperatures inicials i finals. Per a aïllaments de conductor 
d'ús corrent, els valors de k per a conductors de línia es mostren a la taula 43A; 

  tcable   és el temps que triga el conductor a aconseguir la seva temperatura límit admissible.  
  

Per a temps de treball dels dispositius de protecció < 0.10 s on l'asimetria de la intensitat és important i per a 
dispositius limitadors d'intensitat k2S2 ha de ser més gran que el valor de l'energia que es deixa passar (I2t) indicat 
pel fabricant del dispositiu de protecció. 

  

Essent:       
  I2t   és l'energia específica passant del dispositiu de protecció; 
  S   és el temps de durada del curtcircuit.  
  

El resultat dels càlculs de les proteccions de sobrecàrrega i curt circuit de la instal·lació es resumen en les següents 
llistes: 

  

Derivació individual 

Esquemes Polaritat P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) 

Proteccions Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

  3F+N 50.0 72.23 - 120.39 - - 

4 Curt circuit 

Esquemes Polaritat Proteccions 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmàx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmàx 
ccmín 
(s) 

  3F+N - - - 0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

5 Sobrecàrrega 

 Esquemes Polaritat 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) Proteccions 
Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

L1 F+N 0.80 3.46 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 
23.66 14.50 34.31 

L2 F+N 0.80 3.46 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

23.66 14.50 34.31 
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 Esquemes Polaritat 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Proteccions 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

L3 F+N 0.80 3.46 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

23.66 14.50 34.31 

L4 F+N 0.80 3.46 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 23.66 14.50 34.31 

E1 F+N 0.01 0.02 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 
20.88 14.50 30.28 

E2 F+N 0.01 0.02 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

20.88 14.50 30.28 

F1 F+N 2.50 10.83 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 31.85 23.20 46.18 

F2 F+N 2.50 10.83 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 31.85 23.20 46.18 

F3 F+N 2.50 10.83 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

31.85 23.20 46.18 

F4 F+N 2.50 10.83 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

31.85 23.20 46.18 

F5 F+N 2.50 10.83 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 31.85 23.20 46.18 

F6 F+N 2.50 10.83 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

31.85 23.20 46.18 

AC1 F+N 1.00 4.33 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

31.85 23.20 46.18 

AC2 F+N 1.00 4.33 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 31.85 23.20 46.18 

R1 F+N 0.50 2.17 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 
31.85 23.20 46.18 

R2 F+N 0.50 2.17 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

31.85 23.20 46.18 

EX1 F+N 0.50 2.17 
Guardamotor, ; intensitat nominal: 6 A; 

poder de tall: 2 kA 31.85 8.70 46.18 

EX2 F+N 0.50 2.17 
Guardamotor, ; intensitat nominal: 6 A; 

poder de tall: 2 kA 
31.85 8.70 46.18 

AC EXTERIOR 3F+N 25.00 36.08 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

90.07 58.00 130.60 

SBQ SALA JUNTES F+N 6.00 25.98 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 

60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Corba: C 80.26 36.25 116.38 

6 Curt circuit 

Esquemes Polaritat Proteccions 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmàx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmàx 
ccmín 
(s) 

L1 F+N 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 
4.29 
0.54 

0.01 
0.44 

<0.10 
<0.10 

L2 F+N 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Corba: C 
6.00 - 

4.29 
0.54 

0.01 
0.44 

<0.10 
<0.10 

L3 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C 

6.00 - 4.29 
0.54 

0.01 
0.44 

<0.10 
<0.10 

L4 F+N 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 
4.29 
0.54 

0.01 
0.44 

<0.10 
<0.10 

E1 F+N 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 
4.29 
2.69 

0.00 
0.01 

<0.10 
<0.10 



Esquemes Polaritat Proteccions Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmàx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmàx 
ccmín 
(s) 

E2 F+N 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 
4.29 
0.55 

0.00 
0.27 

<0.10 
<0.10 

F1 F+N 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 6 kA; Corba: C 
6.00 - 

4.29 
0.79 

0.02 
0.53 

<0.10 
<0.10 

F2 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C 

6.00 - 4.29 
0.79 

0.02 
0.53 

<0.10 
<0.10 

F3 F+N 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 
4.29 
0.79 

0.02 
0.53 

<0.10 
<0.10 

F4 F+N 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 6 kA; Corba: C 
6.00 - 

4.29 
0.79 

0.02 
0.53 

<0.10 
<0.10 

F5 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C 

6.00 - 4.29 
0.79 

0.02 
0.53 

<0.10 
<0.10 

F6 F+N 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 
4.29 
0.79 

0.02 
0.53 

<0.10 
<0.10 

AC1 F+N 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 6 kA; Corba: C 
6.00 - 

4.29 
0.79 

0.02 
0.53 

<0.10 
<0.10 

AC2 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C 

6.00 - 4.29 
0.79 

0.02 
0.53 

<0.10 
<0.10 

R1 F+N 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 
4.29 
0.68 

0.02 
0.70 

<0.10 
<0.10 

R2 F+N 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 6 kA; Corba: C 
6.00 - 

4.29 
0.68 

0.02 
0.70 

<0.10 
<0.10 

EX1 F+N Guardamotor, ; intensitat nominal: 6 A; poder de tall: 2 kA 6.00 - 4.29 
0.68 

0.02 
0.70 

<0.10 
<0.10 

EX2 F+N Guardamotor, ; intensitat nominal: 6 A; poder de tall: 2 kA 6.00 - 
4.29 
0.68 

0.02 
0.70 

<0.10 
<0.10 

AC EXTERIOR 3F+N 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 40 A; 

Icu: 6 kA; Corba: C 
6.00 - 

6.89 
1.41 

0.11 
2.64 

<0.10 
<0.10 

SBQ SALA JUNTES F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 25 A; 
Icu: 6 kA; Corba: C 

6.00 - 4.29 
1.40 

0.11 
1.04 

<0.10 
<0.10 

6.1.1 Protecció contra contactes indirectes. 
  
Esquema de connexió a terra TT 

El tall automàtic de l'alimentació està prescrit quan, en cas de defecte i a causa del valor i durada de la tensió de 
contacte, es pot produir un efecte perillós sobre les persones o animals domèstics. 

Ha d'existir una adequada coordinació entre l'esquema de connexió a terra TT i les característiques dels dispositius 
de protecció. 

  

La intensitat de defecte es pot calcular mitjançant l'expressió: 

  

 

  

On:       
  Id   és el corrent de defecte; 

0=
+d

A B

UI
R R



  U0   és la tensió entre fase i neutre; 
  RA   és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de les masses; 
  RB   és la resistència de la presa de terra del neutre, sigui del transformador o de la línia d'alimentació.  
  

La intensitat diferencial residual o sensibilitat de les diferencials ha d'ésser tal que doni garanties del fucionament del 
dispositiu per a la intensitat per defecte de l'esquema elèctric. 

    

Esquemes Polaritat IB 
(A) 

Proteccions Id 
(A) 

IDN 
(A) 

L1 F+N 3.46 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.14 0.03 

L2 F+N 3.46 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.14 0.03 

L3 F+N 3.46 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.14 0.03 

L4 F+N 3.46 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.14 0.03 

E1 F+N 0.02 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.22 0.03 

E2 F+N 0.02 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.13 0.03 

F1 F+N 10.83 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.17 0.03 

F2 F+N 10.83 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.17 0.03 

F3 F+N 10.83 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.17 0.03 

F4 F+N 10.83 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.17 0.03 

F5 F+N 10.83 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.17 0.03 

F6 F+N 10.83 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.17 0.03 

AC1 F+N 4.33 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.17 0.03 

AC2 F+N 4.33 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.17 0.03 

R1 F+N 2.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.16 0.03 

R2 F+N 2.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.16 0.03 

EX1 F+N 2.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.16 0.03 

EX2 F+N 2.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.16 0.03 

AC EXTERIOR 3F+N 36.08 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.21 0.03 

SBQ SALA JUNTES F+N 25.98 - 9.21 -  
  

Essent: 

IDN és el corrent diferencial-residual assignat al DDR. 

D'altra banda, aquesta sensibilitat ha de permetre la circulació de la intensitat de fuites de la instal·lació per les 
capacitats paràsites dels cables. Així, la intensitat de no disparament del diferencial ha de tindre un valor superior a 
la intensitat de fuites al punt d'instal·lació. La norma indica com intensitat mínima de no disparament la meitat de la 
sensibilitat. 

Esquemes Polaritat IB 
(A) 

Proteccions Inodispar 
(A) 

If 
(A) 

L1 F+N 3.46 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006 

L2 F+N 3.46 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006 

L3 F+N 3.46 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006 

L4 F+N 3.46 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006 

E1 F+N 0.02 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0000 

E2 F+N 0.02 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0014 

F1 F+N 10.83 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006 

F2 F+N 10.83 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006 

F3 F+N 10.83 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006 

F4 F+N 10.83 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006 



Esquemes Polaritat 
IB 

(A) 
Proteccions 

Inodispar 
(A) 

If 
(A) 

F5 F+N 10.83 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006 

F6 F+N 10.83 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006 

AC1 F+N 4.33 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006 

AC2 F+N 4.33 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006 

R1 F+N 2.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0007 

R2 F+N 2.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0007 

EX1 F+N 2.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0007 

EX2 F+N 2.17 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0007 

AC EXTERIOR 3F+N 36.08 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006 

6.2 Xarxa de terres 
 
La instal.lació es connectarà a la xarxa de terres existent en l’edifici. 
 

 

7 Enllumenat interior 

7.1 Nivells d'il.luminació 
 
Considerant que la il·luminació interior ha de crear bones condicions de visibilitat i conseguir un ambient per a 
l'home, en el marc de l'edificació en conjunt, que contribueixi al seu benestar físic i psíquic, enunciem els criteris 
que s'han observat en el present projecte i que es refereixen bàsicament a: 
 
a) - Nivells d’il·luminació o Il·luminància. 
b) - Limitació de l'enlluernament. 
 
La llum i el color s'aprecien fisiològicament i influeixen en l'ànim de les persones. El color de la llum, la 
reproducció cromàtica i els colors propis del local han de considerar-se de manera que el "clima del color" 
resultant estigui d'acord amb el destí o finalitat del local i les intencions del dissenyador. 
 
 
Els nivells escollits segons les dependències i els treballs a realitzar, que estan d'acord amb les Normes DIN 
5035, seran com a mínim :: 
 
- Despatxos Administració     500 lux 
 

 
En els amidaments es detallen el nombre i tipus de cada equip d’il·luminació. L'aspecte funcional de les 
llumeneres escollides és el següent: 
 

7.1.1 Càlculs luminotècnics 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SALA DE JUNTES 
 
 

 
 
 
 
 



7.1.2 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
 
El ssisrema preveu un index VEEI de 6.05 W/m2 i  1.41 W/m2/100 lux, per sota del 12 W/m2  i 3 W/m2/100 lux 
marcats per la taula 2.1  i 2.2 del CTE HE 3 
 

 

7.2 Sistemes de control i regulació 
 
Es preveu un sistema de control per aprofitament de la llum natural, d’acord amb el que marca el CTE DB H3 
 
Es dissenya un control centralitzat per tota la planta basat en bus DALI. Des de el controlador, ubicat en el 
quadre elèctric,  s’enllaçan les llumeneres mitjançant bus DALI. 
 
Les entrades al sistema de control, mitjançant xarxa inalámbrica serán les provinents dels: 

• Sensor de lluminositat, un per despatx 
• Sensor de presencia, un per despatx (dos en sala de juntes i departament administració) 
• Botonera (on/off/pujar-baixar) (una en cada porta accés als despatxos) 

 
El sistema controla la intensitat de les llumeneres de cada zona en funció de la aportació de llum natural i de la 
presencia d’usuaris en la zona. 
També es pot forçar el sistema mitjançant la botonera (on/off/pujar-baixar) i la gestió d’horaris. 
 
L’enllumenat dels banys i passadissos d’accés als mateixos,  es controlen amb detector de presència local 
 

7.3 Enllumenat d’emergència 
 
Com és preceptiu, s'ha previst la instal·lació d'aparells compostos d'una bateria autònoma. per enllumenat 
d'emergència i senyalització, els quals s'han situat en llocs adients per obtenir el major rendiment de la llum que 
emeten, donat la seva funció d'enllumenat de seguretat, i també en aquells passos de major circulació 
(recorreguts d’evacuació, sortides, quadres i subquadres). 
 
Aquests aparells estan constituïts per una caixa metàl·lica rectangular, amb difusor de metacrilat, dins la qual 
s'allotja un conjunt de bateria carregador capaç de subministrar un enllumenat fluorescent autònom equivalent a 
8 W durant una hora. No precisen manteniment, no s'ha de prendre cap precaució, estan sempre connectats a 
la xarxa i, en cas de faltar la tensió, es desconnecten sols i es recuperen. El nivell mínim en els recorreguts 
d’evacuació serà de 3 luxs  
 



7.3.1 Càlculs luminotècnics emergències 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Climatització i Ventilació 
 
En la present memòria s’incorporen llistat de resultats de programes de càlcul que estan generats en castellà. 
Es marquen en cursiva aquests paràgrafs. 
 

8.1 Normativa 
 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas IT (Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio y modificaciones del Real Decreto 238/2013 de 5 de abril).  

• Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, publicado en el 

B.O.E. de fecha 28 de marzo de 2006 y modificaciones posteriores, y en especial sus Documentos 

Básicos:  

o Ahorro de Energía: HE 1. Limitación de la demanda energética.  

o Ahorro de Energía: HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE).  

o Ahorro de Energía: HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  

o Salubridad: HS 3. Calidad del aire interior.  

o Salubridad: HS 4. Suministro de agua.  

o Protección frente al ruido: HR. Apartado 3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones  

o Seguridad en caso de incendio: SI 1. Propagación interior.  

8.2 Descripció de la instal·lació 
S’ha projectat una instal·lació de climatització amb les següents premises: 
 

o Sistema VRV amb unitat exterior a coberta i unitats interiors de conductes per a cada estança. 
Sistema amb recuperació. Unitats interiors de conductes. 

o Aportació d’aire net exterior mitjançant xarxa conductes al retorn de l’unitat interior. 
o Recuperació d’energia  de l’aire d’extracció mitjançant recuperdadors entàlpics 
o Humectació amb vapor sobre el conducte d’aportació d’aire, 

 
Es considera la millor opció perquè permet la sectorització individual de cada estança, amb diferenciació de règim 
de refrigeració i calefacció en cada despatx. 
 
Es projecta amb el mateix fabricant de la resta d’equips de l’edifici, a fí i efecte de integrar el nou sistema en el 
sistema de control central ja existent, 
 

Es projecta segons RITE RD 1027/2007 en vigor en el moment de la redacció del projecte 
 
Les unitats interiors son: 
 

SALA UNIT INTERIOR 
POT FRED 

UNITAT 

  
KW 

DEP PERSONAL 1 RPI-2,5FSN3E 6,3 
DEP PERSONAL 2 RPI-1,5FSN2E 3,6 
DEP. ORGANITZACIÓ RPI-2FSN3E 5 
DEP ADMON RPI-2FSN3E 5 
DEP COMERCIAL RPI-2FSN3E 5 
DEP. ESTRATEGIA RPI-2FSN3E 5 
OFFICE RPI-0,8FSN2E 2 



SALA REUNIONS 1-A RPI-0,8FSN2E 2 
SALA REUNIONS 1-B RPI-0,8FSN2E 2 
SALA JUNTES RPI-3FSN3E 7 
SALA JUNTES bis RPI-2FSN3E 5 
DEP ADMON 2xRPI-3FSN3E 7 
DEP ADMON bis 
DESPATX DEPT ADMON RPI-0,8FSN2E 2 
VEST ADMON RPI-0,8FSN2E 2 
SALA REUNIONS 2 RPI-1,5FSN2E 3,6 
ARXIU RPI-0,8FSN2E 2 
   

 
La unitat exterior, d’una potencia de 61.5 en fred i 53kW en calor 
 
HUMECTACIÓ 
 
Es preveuen un humectador per mitja planta, per tant 2 en al 6 i 1 en las 2 de: 
Condicions aire etxerior (hivern) : 0ºC/ 80%HR / 3 gr/kg 
Condicions interiors sala : 23ºC / 50%HR/8.8 gr/kg 
Aportació aire exterior (recuperadors) : 800 m3/h 
Càrrega humitat : 
800 m3/h x 1.2 kg/m3 x 5.8 gr/kg = 5.56 Kg/h de vapor 
Equip seleccionat : 
 
• Humidificador de vapor de resistencies NEPTRONIC SKE10M 
• Producció vapor : 10 kg/h 
• Potencia elèctrica : 7.5 Kw 
 

8.3 Càlculs 
 
Per la determinació de les càrregues tèrmiques i càlculs de la xarxa de conductes, S’ha modelat la planta en 
programa informàtic d’entorn BIM, TEKTON 3D. 
 
 

8.4 Activitat i us 
El edificio tendrá uso Administrativo. 

8.5 Superficie condicionada 
Se acondicionan todas las dependencias del edificio, a excepción de aquellas salas destinadas a aseos, 

archivos, salas de limpieza o similares. A continuación se relacionan los espacios definidos en cada planta: 

LISTADO DE ESPACIOS PLANTA 6º 

Espacio Clasificación de la actividad Tipo Superficie 
(m²) 

Altura 
(m) 

Volumen 
(l) 

DEPT ADMON (inclou 
despatx interior) C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 77,4 3,00 232.069 

DEPRT PERSONAL 2 C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 18,7 3,00 55.954 

DEPT COMERCIAL C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 24,2 3,00 72.699 

SALA REUNIONS 1 C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 21,3 3,00 63.991 

VESTIBULO ADMON C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 10,7 3,00 32.204 

ARXIU C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 15,0 3,00 45.067 

DEPT ORGANITZACIÓ C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 24,5 3,00 73.360 



DEPT ESTRATEGIA C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 29,9 3,00 89.584 

SALA JUNTES C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 57,4 3,00 172.311 

SALA REUNIONS 2 C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 21,7 3,00 64.967 

DEPT PERSONAL C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 36,1 3,00 108.345 

DEPT ADMINISTRACIÓ C.1.8: Plantas o zonas de oficinas AC 25,4 3,00 76.243 

 
Tipo: Espacio acondicionado (AC), no acondicionado (NA) y no habitable (NH). 

8.6 Qualitat térmica de l’ambient 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionado de la 

instalación térmica, si los parámetros que definen el bienestar térmico, como la temperatura seca del aire y 
operativa, humedad relativa, temperatura media del recinto, velocidad media del aire en la zona ocupada e 
intensidad de la turbulencia se mantienen en la zona ocupada dentro de los valores establecidos en la IT 1.1.4.1.1. 

La siguiente tabla contiene los distintos espacios climatizados del edificio, indicándo para cada uno de ellos 
los parámetros del bienestar térmico que se han elegido para el diseño y dimensionado de sus instalaciones 
térmicas. En los apartados siguientes se justifica esta elección. 

 

PARÁMETROS DE BIENESTAR TÉRMICO 
ESPACIOS EN Planta 6º 

Espacio 
Temperatura 
operativa 
verano (°C) 

Humedad 
relativa 
verano (%) 

Temperatura 
operativa 
invierno (°C) 

Humedad 
relativa 
invierno (%) 

Velocidad 
media del 
aire zona 
ocupada 
(m/s) 

DEPT ADMON (inclou despatx interior) 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 

DEPRT PERSONAL 2 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 

DEPT COMERCIAL 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 

SALA REUNIONS 1 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 

VESTIBULO ADMON 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 

ARXIU 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 

DEPT ORGANITZACIÓ 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 

DEPT ESTRATEGIA 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 

SALA JUNTES 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 

SALA REUNIONS 2 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 

DEPT PERSONAL 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 

DEPT ADMINISTRACIÓ 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 

 

8.7 Temperatura operativa i humitat relativa 
Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa se fijarán en base a la 

actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD). 
Teniendo en cuenta una actividad sedentaria de 1,2 met, un grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1,0 

clo en invierno, y un PPD entre el 10% y el 15%, los valores de la temperatura operativa y la humedad relativa 
deben estar comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1 que reproducimos a continuación: 

 
 
 

Estimación Temperatura operativa (°C) Humedad relativa (%) 

Verano 23...25 45...60 

Invierno 21...23 40...50 



8.8 Velocitat mitja de l’aire 
La velocidad media del aire en zona ocupada se limitará al valor que aparece en la tabla anterior, obtenido de 

acuerdo al apartado IT.1.1.4.1.3. del RITE, difusión por mezcla a la temperatura seca ambiente, para una intensidad 
de turbulencia del 40% y un PPD por corrientes del 15%. 

 

8.9 Condicions operacionals 
 
OCUPACIÓN, ILUMINACIÓN Y EQUIPOS DE LOS 
ESPACIOS EN Planta 6º 

Espacios 

Ocupación 

Iluminación 
(W/m²) 

Equipos 

Número 
Ocupantes 

Densidad 
(m²/persona) 

Aporte 
Sensible 
(W/m²) 

Aporte 
Latente 
(W/m²) 

Aporte 
Sensible 
(W/m²) 

Aporte 
Latente 
(W/m²) 

DEPT ADMON (inclou despatx interior) 7 11,1 6,00 3,79 4,50 4,50 0,00 

DEPRT PERSONAL 2 2 9,3 6,00 3,79 4,50 4,50 0,00 

DEPT COMERCIAL 3 8,1 6,00 3,79 4,50 4,50 0,00 

SALA REUNIONS 1 2 10,7 6,00 3,79 4,50 4,50 0,00 

VESTIBULO ADMON 1 10,7 6,00 3,79 4,50 4,50 0,00 

ARXIU 2 7,5 6,00 3,79 4,50 4,50 0,00 

DEPT ORGANITZACIÓ 3 8,2 6,00 3,79 4,50 4,50 0,00 

DEPT ESTRATEGIA 3 10,0 6,00 3,79 4,50 4,50 0,00 

SALA JUNTES 5 11,5 6,00 3,79 4,50 4,50 0,00 

SALA REUNIONS 2 2 10,8 6,00 3,79 4,50 4,50 0,00 

DEPT PERSONAL 4 9,0 6,00 3,79 4,50 4,50 0,00 

DEPT ADMINISTRACIÓ 3 8,5 6,00 3,79 4,50 4,50 0,00 

8.10 Qualitat de l’aire interior. 
En aplicación del apartado IT 1.1.4.2., los locales en los que se realice alguna actividad humana dispondrá de un 
sistema de ventilación que aporte suficiente caudal de aire exterior para evitar la formación de altas concentraciones 
de contaminantes. 
Caudal mínimo del aire exterior de ventilación  de cada espacio se obtiene en función del uso del local, del número 
de ocupantes y en algunos casos de la superficie útil, aplicando la tabla 2.1 del Documento Básico HS3 del Código 
Técnico de la Edificación en el caso de edificios de viviendas, y en el resto de edificios la norma UNE-EN 13779 
"Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilación y 
acondicionamiento de recintos". Los niveles de ventilación asignados a cada espacio son los que aparecen en la 
siguiente tabla: 
 

AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN DE LOS 
ESPACIOS EN PLANTA 6º 

Espacio 
Calidad de aire interior Caudal 

total 
(l/s) 

Renov. 
(1/h) Notas 

Criterio l/s/per. l/s/m² 

DEPT ADMON IDA2 (Calidad buena) 12,50 0,83 87,50 1,4 
 

DEPRT PERSONAL 2 IDA2 (Calidad buena) 12,50 0,83 25,00 1,6 
 

DEPT COMERCIAL IDA2 (Calidad buena) 12,50 0,83 37,50 1,9 
 

SALA REUNIONS 1 IDA2 (Calidad buena) 12,50 0,83 25,00 1,4 
 

VESTIBULO ADMON IDA2 (Calidad buena) 12,50 0,83 12,50 1,4 
 

ARXIU IDA2 (Calidad buena) 12,50 0,83 25,00 2,0 
 

DEPT ORGANITZACIÓ IDA2 (Calidad buena) 12,50 0,83 37,50 1,8 
 



DEPT ESTRATEGIA IDA2 (Calidad buena) 12,50 0,83 37,50 1,5 
 

SALA JUNTES IDA2 (Calidad buena) 12,50 0,83 62,50 1,3 
 

SALA REUNIONS 2 IDA2 (Calidad buena) 12,50 0,83 25,00 1,4 
 

DEPT PERSONAL IDA2 (Calidad buena) 12,50 0,83 50,00 1,7 
 

DEPT ADMINISTRACIÓ IDA2 (Calidad buena) 12,50 0,83 37,50 1,8 
 

En general se utilizará el método indirecto de caudal de aire exterior por persona (A), salvo en los espacios no 
dedicados a ocupación humana permanente, o bien en aquellos en los que el número de personas no esté definido, 
en los que se utilizará el método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie (D). Las tablas 1.4.2.1 y 1.4.2.4 
del RITE relacionan la calidad de aire interior IDA con los caudales de aire exterior que es necesario suministrar 
dependiendo del método utilizado. 

8.11 Recuperació aire extracció. 
 
Es disposen recuperadors entalpics sobre l’aire d’extracció per recuperar la seva energía, d’acord als requeriments 
del rite. 

 

8.12 Càrregues tèrmiques 
 
Segueix a continuació el detall del càlcul tal qual el genera el programa de càlcul emprat 
 

8.12.1 Condicions exteriors de projecte 
Se utilizan dos juegos de condiciones climáticas diferentes, uno con datos para un día tipo de cada mes, que 

representa las condiciones climáticas extremas y que será utilizado para el cálculo de las cargas térmicas máximas 
y mínimas; y otro con la evolución anual hora a hora (8760 registros) de las principales variables climáticas, y que 
será utilizado en el cómputo de la demanda energética anual. 

Las condiciones exteriores para cálculos de potencia térmica se obtienen de la norma UNE 100001-2001 
"Climatización. Condiciones climáticas para proyectos" a partir de las condiciones exteriores para el día tipo de Julio 
a las 15 hora solar: 

• Percentil condiciones de verano Otras fuentes de datos %  

• Temperatura seca verano 32,0 °C  

• Temperatura húmeda verano 28,0 °C  

• Humedad relativa de verano 74,0 %  

Las condiciones exteriores extremas para cálculos de calefacción serán las mismas para cualquier hora y 
mes de invierno: 

• Percentil condiciones de invierno 99,0 %  

• Temperatura seca invierno 0,1 °C  

• Temperatura húmeda invierno -0,4 °C  

• Humedad relativa de invierno 90,0 %  

Las condiciones climáticas para el resto de días del año se obtienen aplicando las tablas de correcciones de 
la norma UNE 100014-2004 "Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo" según los 
parámetros siguientes: 

• Variación diurna de temperaturas 8,4 °C  

• Variación anual de temperaturas 31,9 °C  



Para estimar la radiación solar máxima incidente se utilizará el modelo no espectral desarrollado por Bird y 
Hulstrom considerando una atmósfera Normal (ciudad). 

Se considera que la temperatura del terreno es 15,4 °C, obtenida como la media anual de las temperaturas 
secas exteriores. 

El cálculo de la demanda de energía se realizará en base a los datos meteorológicos sintéticos, generados 
con el programa CLIMED 1.3 a partir de los datos climáticos de la Agencia Estatal de Meteorología. Estos datos 
están disponibles para todas las capitales de provincia, ciudades autónomas y localidades tipo de cada zona 
climática y se suministran junto a los programas informáticos oficiales LIDER y CALENER. 

El archivo de datos climáticos utilizado es "barcelona.met". 
Teniendo en cuenta el entorno que rodea al edificio, se considera que la calidad del aire exterior 
es de nivel ODA 3P: Aire con concentraciones muy altas de partículas 
 

8.12.2 Resumen per espais 
A continuación se detallan los resultados del cálculo de cargas térmicas de calefacción y refrigeración para 

cada espacio en el momento de máximas cargas individuales: 
 

RESUMEN DE CARGAS TÉRMICAS PARA REFRIGERACIÓN 
ESPACIOS EN PLANTA 6º 

Espacio Fecha GTH (W) RSC 
(%) 

TEN 
(%) 

TPA 
(%) OC (%) IL (%) EQ (%) VE (%) ESHF Ratio 

(W/m²) 

DEPT ADMON 20 Julio 12hs 6.937 24,4 34,0 2,6 9,4 3,8 3,5 22,3 0,94 89,7 

DEPRT PERSONAL 2 20 Julio 12hs 2.262 36,4 27,2 4,0 7,1 3,0 2,7 19,5 0,96 121,3 

DEPT COMERCIAL 20 Julio 12hs 3.010 35,9 26,0 3,7 6,9 2,9 2,6 22,0 0,96 124,2 

SALA REUNIONS 1 24 Agosto 12hs 2.836 47,2 22,9 2,7 6,5 2,7 2,4 15,6 0,96 132,9 

VESTIBULO ADMON 20 Julio 12hs 830 0,0 54,3 -1,4 11,3 4,9 4,3 26,6 0,93 77,3 

ARXIU 20 Julio 12hs 1.200 0,0 45,3 -1,5 10,7 4,7 4,0 36,8 0,92 79,9 

DEPT ORGANITZACIÓ 20 Julio 12hs 2.991 35,3 26,3 3,6 7,0 3,0 2,6 22,2 0,96 122,3 

DEPT ESTRATEGIA 20 Julio 12hs 3.479 36,7 27,5 3,6 7,3 3,1 2,7 19,0 0,96 116,5 

SALA JUNTES 24 Agosto 12hs 8.114 50,7 20,8 4,2 6,0 2,5 2,2 13,6 0,97 141,3 

SALA REUNIONS 2 20 Julio 12hs 2.060 23,1 35,9 3,4 8,9 3,8 3,3 21,4 0,95 95,1 

DEPT PERSONAL 20 Julio 12hs 5.320 45,8 21,9 5,4 5,7 2,4 2,1 16,6 0,97 147,3 

DEPT ADMINISTRACIÓ 20 Julio 12hs 3.092 35,6 26,7 3,6 7,0 3,0 2,6 21,4 0,96 121,7 

 
RESUMEN DE CARGAS TÉRMICAS PARA CALEFACCIÓN 

ESPACIOS EN PLANTA 6º 

Espacio Fecha GTH (W) RSC 
(%) 

TEN 
(%) 

TPA 
(%) OC (%) IL (%) EQ (%) VE (%) ESHF Ratio 

(W/m²) 

DEPT ADMON 21 Diciembre 6hs -9.899 0,0 53,7 21,4 0,0 0,0 0,0 25,0 1,00 128,0 

DEPRT PERSONAL 2 21 Diciembre 6hs -2.756 0,0 46,5 27,8 0,0 0,0 0,0 25,6 1,00 147,8 

DEPT COMERCIAL 21 Diciembre 6hs -3.683 0,0 45,0 26,3 0,0 0,0 0,0 28,8 1,00 152,0 

SALA REUNIONS 1 21 Diciembre 6hs -2.873 0,0 50,8 24,6 0,0 0,0 0,0 24,6 1,00 134,7 

VESTIBULO ADMON 21 Diciembre 6hs -1.282 0,0 67,4 5,1 0,0 0,0 0,0 27,6 1,00 119,4 

ARXIU 21 Diciembre 6hs -1.870 0,0 57,6 4,6 0,0 0,0 0,0 37,8 1,00 124,5 

DEPT ORGANITZACIÓ 21 Diciembre 6hs -3.682 0,0 45,3 25,9 0,0 0,0 0,0 28,8 1,00 150,6 

DEPT ESTRATEGIA 21 Diciembre 6hs -4.258 0,0 48,4 26,7 0,0 0,0 0,0 24,9 1,00 142,6 

SALA JUNTES 21 Diciembre 6hs -8.602 0,0 46,7 32,7 0,0 0,0 0,0 20,5 1,00 149,8 

SALA REUNIONS 2 21 Diciembre 6hs -2.902 0,0 52,4 23,2 0,0 0,0 0,0 24,4 1,00 134,0 

DEPT PERSONAL 21 Diciembre 6hs -6.156 0,0 41,0 36,1 0,0 0,0 0,0 23,0 1,00 170,5 



DEPT ADMINISTRACIÓ 21 Diciembre 6hs -3.804 0,0 46,1 26,1 0,0 0,0 0,0 27,9 1,00 149,7 

 
Dónde: 

• GTH: Carga térmica total (W)  

• RSC: Ganancias por radiación solar (% carga total)  

• TEN: Transmisión a través de la envolvente (% carga total)  

• TPA: Transmisión por particiones y huecos (% carga total)  

• OC: Fuentes internas ocupación (% carga total)  

• IL: Fuentes internas iluminación (% carga total)  

• EQ: Fuentes internas equipos (% carga total)  

• VE: Ventilación e infiltraciones (% carga total)  

• ESHF: Factor de carga sensible del espacio  

 

8.12.3 Detall Càrregues tèrmiques 
 
 
Datos de partida y bases de cálculo 

El cálculo térmico y energético se realiza de acuerdo al "Documento de Condiciones de 
Aceptación de Programas Informáticos Alternativos", editado por el IDAE en colaboración con la 
Dirección General de Urbanismo y Política de Vivienda. 

Este documento describe las bases de funcionamiento de los programas oficiales LIDER 
y CALENER, en particular: 

 Nivel mínimo de modelización, hipótesis comunes y valores por defecto. 

 Datos climáticos oficiales de un año tipo generados hora a hora (8760 registros) para 

cada una de las capitales de provincia y ciudades autónomas. 

 Catálogo de materiales del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción. 

 Condiciones operacionales tipo para Viviendas y No Residencial. 

 Factores de corrección de equipos (CALENER_VYP y CALENER_GT). 

También se tienen en cuenta las prescripciones del RITE-2007 (R.D. 47/2007), en 
especial las que afectan a las condiciones de cálculo y ventilación: 

 Calidad térmica del ambiente. Condiciones interiores. 

 Calidad aire interior. Ventilación. IDA y CTE-HS3 

Operativa de cálculo 
La secuencia de cálculo que se ha seguido es la siguiente: 

 Cálculo de las ganancias instantáneas para las 8760 horas del año tipo oficial. 

 Cálculo de las ganancias instantáneas para las 24 horas del día tipo de cada mes 

obtenidas sus condiciones según las normas UNE 100001 y UNE 100014. 

 Conversión de las ganancias instantáneas a carga térmica supuesta constante la 

temperatura interior de los locales. 



 Selección de la potencia nominal de los equipos y unidades terminales en base a las 

cargas térmicas correspondientes a los días tipo de cada mes. 

 Cálculo de la potencia de suministro/extracción de los equipos acondicionadores 

teniendo en cuenta las cargas térmicas obtenidas para el año tipo y la variación de las 

temperaturas de consigna de acuerdo a las condiciones operacionales. 

 Obtención de la demanda de energía teórica. 

 Simulación del funcionamiento de los equipos y unidades terminales. 

 Cálculo del consumo energético y de las emisiones de CO2. 

A continuación se describen de forma detallada cada uno de los métodos de cálculo 
utilizados en estos procesos. 

 
 
 

Ganancias instantáneas 
Las ganancias térmicas instantáneas representan los flujos de calor que entran (positivos) 

o salen (negativos) del espacio acondicionado. A continuación se detalla el cálculo de estas 
ganancias según su procedencia. 

 
Ganancias por radiación solar a través de cerramientos semitransparentes 

La ganancia solar QGAN,t en un instante t. sobre una superficie acristalada de área A y con 
una fracción de vidrio de FVviene dada por la expresión: 

 

 Donde: 

 ITR:  Radiación máxima que atraviesa la superficie acristalada (w/m²) 

La energía que atraviesa el cerramiento semitransparente viene dada por la radiación 
transmitida más la absorbida que es devuelta hacia el interior. 

 

 I’D:  Radiación directa sobre la superficie soleada del cerramiento (w/m²) 

  D: Transmisividad del vidrio a incidencia real. 

 d:  Transmisividad del vidrio a incidencia normal. 

 D: Absortividad del vidrio a incidencia real. 

 d: Absortividad del vidrio a incidencia normal. 

 hi:  Coeficiente de convección interior (W/m²·K) 

 he: Coeficiente de convección exterior (W/m²·K) 

El factor solar resultante del cerramiento semitransparente para las condiciones de 
radiación definidas tendría la siguiente forma: 

 
Se realiza el cálculo de la posición solar en cada instante, calculando la fracción soleada 

y sombreada de cada cerramiento semitransparente, teniendo en cuenta para ello tanto las 
sombras producidas por el propio edificio como las debidas a los obstáculos de sombra que se 
hayan definido. 



El documento de "Aceptación de programas Informáticos alternativos" a LIDER y 
CALENER da los siguientes valores por defecto: 

 Coeficiente de reflexión de las superficies adyacentes 0,2. 

 Resistencia superficial exterior convectivo-radiante (1/he): 0,04 m²·K/W 

 Resistencia superficial interior convectivo-radiante (1/hi): 0,13 m²·K/W 

Los valores de la transmisividad y absortividad de los vidrios se obtienen partiendo del 
factor solar dado por el fabricante y aplicando las tablas 4.2 y 4.3 de este documento. 

 
Transmisión a través de paredes y techos 

En este aparatado se contemplan los cerramientos opacos de separación con el ambiente 
exterior, exceptuando los que no reciben directamente los rayos solares. 

La ganancia instantánea se debe tanto a la diferencia de temperaturas del aire en 
contacto con sus caras interiores y exteriores, como a la radiación solar absorbida por las 
superficies exteriores. 

Se requiere un método de cálculo en régimen transitorio ya que tanto la radiación solar 
como la temperatura exterior varían con el tiempo, además la inercia térmica del cerramiento 
influye en el almacenamiento de calor y por tanto en el retardo en la transmisión del calor. 

El método de cálculo utilizado es el desarrollado por Mitalas y Stephenson denominado 
"Z-Transfer functions" y descrito del siguiente modo por ASHRAE en su manual "HVAC 
Fundamentals": 

 

 Donde: 

 A: Área de la superficie interior del cerramiento (m²). 

 tsa,t-n: Temperatura sol aire en el instante  

 t-n.: Incremento de tiempos igual a 1 hora. 

 tai: Temperatura de consigna del espacio supuesta constante. 

 bn, cn, dn: Coeficientes de la función de transferencia según el tipo de cerramiento. 

La temperatura sol-aire es una temperatura ficticia que sirve para corregir el efecto de la 
convección y de los rayos solares sobre la superficie exterior del cerramiento: 

 

 Donde:  

 tsa: Temperatura sol-aire para un día y una hora dadas (°C).  

 tec: Temperatura seca exterior corregida según día y hora (°C).  

 IT:  Radiación solar incidente en la superficie (w/m²).  

 he: Coeficiente de termotransferencia de la superficie exterior (w/m² °C). 

 :  Absortividad de la superficie frente la radiación solar (depende del color). 

Transmisión excepto paredes y techos. 
En este aparatado se tratan las particiones interiores de separación entre espacios, así 

como los cerramientos de la envolvente que no están expuestos a la radiación solar. 
También se calcula según este método las ganancias por conducción a través de 

cerramientos semitransparentes. 



Las ganancias instantáneas se calculan en régimen permanente ya que las condiciones 
de contorno se mantienen prácticamente constantes y además se trata de cerramientos de poca 
masa, con lo cual su inercia térmica es despreciable. 

 

 Donde: 

 U:  Transmitancia del cerramiento (w/m²·°C). 

 A:  Área de la superficie interior del cerramiento (m²). 

 tl: Temperatura del lado contiguo (°C). 

 tai:  Temperatura interior del espacio supuesta constante (°C). 

Ganancias debidas a la ventilación de aire exterior e infiltraciones 
Ganancias instantáneas de calor debido al aire exterior introducido en los locales por 

medio de la ventilación, o a causa de las infiltraciones por los huecos del edificio. Estas 
ganancias se consideran convectivas y pasan directamente a ser cargas de refrigeración. 

 

 Donde: 

 fa:  Coeficiente corrector por altitud geográfica. 

 Vae: Caudal de aire exterior (l/s). 

 tec: Temperatura seca exterior corregida (°C). 

 tai:  Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C). 

 Fut:  Factor de utilización de la ventilación para el instante t. 

Se considera que el 100% del calor sensible aparece por convección. 

 

 Donde:  

 QGANl,t:  Ganancia de calor latente en el instante t (w). 

 fa:  Coeficiente corrector por altitud geográfica. 

 Vae: Caudal de aire exterior (l/s). 

 Xec:  Humedad específica exterior corregida (kg agua/kg aire). 

 Xai:  Humedad específica del espacio interior (kg agua/kg aire). 

 Fut:  Factor de utilización de la ventilación para el instante t. 

Ganancia de calor debida a fuentes internas 
 

En este apartado se agrupan las ganancias de calor debida a los elementos existentes en 
el interior de los locales a acondicionar. Estos son las personas, la iluminación, los equipos 
eléctricos y los térmicos. 

 
Ocupación 

Calor generado por las personas que se encuentran dentro de cada local. Este calor es 
función principalmente del número de personas y del tipo de actividad que están desarrollando. 

 



 Donde: 

 Qos: Ganancia sensible por persona (w). Depende del tipo de actividad. 

 n: Número de ocupantes. 

 Fut:  Factor de ocupación para el instante t.  

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por 
convección. 

 

 Donde: 

 Qol: Ganancia latente por persona (w). Depende del tipo de actividad. 

 n: Número de ocupantes. 

 Fut:  Factor de ocupación para el instante t.  

Iluminación 
Calor generado por los aparatos de alumbrado que se encuentran dentro de cada local. 

Este calor es función principalmente del número y tipo de luminarias instaladas. 

 

 Donde: 

 Qi: Potencia por luminaria (w). Para fluorescente se multiplica por 1’25. 

 n: Número de luminarias. 

 Fut:  Factor de utilización de la iluminación para el instante t. 

Se considera que 80% del calor se disipa por radiación y el resto por convección. 
 

Equipos eléctricos y térmicos 
Calor generado por los aparatos eléctricos o térmicos que se encuentran dentro de cada 

local. Este calor es función principalmente del número y tipo de aparatos. 

 

 Donde: 

 Qes: Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo. 

 n: Número de aparatos. 

 Fut:  Factor de utilización de la iluminación para el instante t. 

Se considera que el 70% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por 
convección. 

 Donde: 

 Qel: Ganancia latente por aparato (w). Depende del tipo. 

 n: Número de aparatos. 

 Fut:  Factor de utilización de la iluminación para el instante t. 

Carga térmica a partir de ganancias instantáneas 



La carga térmica depende de la magnitud y naturaleza de la ganancia instantánea así 
como del tipo de construcción del local, de su contenido, del tipo de iluminación y de su nivel de 
circulación de aire. 

Las ganancias instantáneas de calor latente así como las fracciones correspondientes de 
calor sensible que aparecen por convección pasan directamente a ser cargas térmicas.  

Las ganancias debidas a la radiación solar, transmisión y fracciones radiantes de fuentes 
internas, se transforman en cargas por medio de la función de transferencia siguiente: 

 

 QTER,t: Carga térmica para el instante t (w). 

 :  Incremento de tiempos igual a 1 hora. 

 vo, v1 y v2:  Coeficientes en función de la naturaleza de la ganancia térmica instantánea 

y de la capacidad de almacenamiento de calor de los cerramientos. 

 w1: Coeficiente en función del nivel de circulación del aire en el local. 

Se utilizan los factores de respuesta precalculados por ASHRAE para tres 
configuraciones tipo de espacios: Ligeros, medios o pesados. 

 
Cálculo de la potencia de extracción del  equipo 

El cálculo de la carga térmica se realiza admitiendo una temperatura constante en el 
interior del espacio acondicionado, sin embargo este supuesto no es real ya que el equipo de 
climatización, en la mayoría de las ocasiones, no tiene un funcionamiento continuo.  

Por ejemplo, una parada nocturna o durante fin de semana hace que la temperatura 
interior del local oscile libremente. Cuando el equipo arranca las condiciones de partida son muy 
diferentes a las que se tomaron para el cálculo de la carga térmica, y  por tanto la potencia del 
equipo podrá ser muy superior. 

Por tanto la potencia de extracción es la cantidad de calor eliminado o añadido realmente 
por el sistema de climatización de una zona, bajo la hipótesis de que la temperatura de la zona 
no es constante con el tiempo. 

El efecto que esta desviación de la temperatura interior tiene sobre la carga térmica 
resultante se resuelve utilizando el concepto de función de transferencia. 

Se requieren datos adicionales como son las características del equipo acondicionador y 
las condiciones operacionales de utilización del local, que describe el modo de funcionamiento a 
lo largo de un año tipo, con los períodos de parada y los períodos de ajuste a temperatura de 
consigna alta y baja. 

Se ha utilizado un modelo termostático de control proporcional con banda perdida y 
gamas dobles de reducción de la sección de paso. TCA y TCB representan las temperaturas de 
consigna Alta y Baja respectivamente. 



 
De este modo se supone que existe una relación lineal entre las desviaciones de la 

temperatura interior del local con respecto a la temperatura de consigna y el calor extraído por el 
sistema, según la ecuación: 

 
Donde: 

 ERt:  Velocidad de eliminación del calor del ambiente en el instante t. 

 trt:  Temperatura del aire en el espacio en el tiempo t. 

 Wy S:  Parámetros que caracterizan el rendimiento del equipo de climatización y que 

están relacionados con la capacidad máxima de calefacción y refrigeración, y con el 

ancho de banda del termostato. 

La función de transferencia que relaciona la velocidad de extracción de calor con la 
temperatura del aire ambiente tiene la forma siguiente: 

 

 Donde: 

 ERt:  Velocidad de eliminación del calor del ambiente en el instante t. 

 gi y pi: Coeficientes de la función de transferencia. 

 Qt: Carga térmica a temperatura constante para el instante t. 

 Trc: Temperatura ambiental supuestamente constante. 

 Tr,t:  Temperatura ambiental resultante 

 :  Incremento de tiempos igual a 1 hora. 

Los coeficientes de la función de transferencia g se obtienen según el tipo de 
construcción, de la transmitancia hacia los alrededores y del nivel de ventilación e infiltraciones. 



Las dos ecuaciones anteriores pueden resolverse simultáneamente para ERt, teniendo en 
cuenta que nunca se podrán superar las capacidades máximas del equipo de climatización, 
ERmax y ERmin, para refrigeración y calefacción respectivamente. 

De esta forma se obtienen las potencias reales de acondicionamiento así como la 
evolución de la temperatura en el interior del local para cada instante de funcionamiento. 

 
 
Radiación solar 

Se sigue el método desarrollado por Bird y Hulstrom (modelo "C" de Iqbal) basado en la 
identificación de coeficientes de atenuación extraterrestre debida a los elementos que 
constituyen la atmósfera: polvo, vapor de agua, ozono, otros gases, etc...  

 
Radiación total incidente sobre una superficie horizontal 

 

 Donde: 

 Ith: Radiación total sobre superficie horizontal (w/m²). 

 In:  Radiación directa según los rayos solares (w/m²). 

 Idh: Radiación difusa sobre superficie horizontal (w/m²). 

 z:  Ángulo cenital, formado entre los rayos solares y la vertical del lugar  (°). 

 

 ND: Día del año Juliano. 

 Isc: Constante solar (1367 w/m²). 

 r:  Coef. Transmisión por escáterin o cambio de dirección de la radiación solar debido 

a las moléculas del aire. 

 o:  Coef. Transmisión debida a la absorción del ozono. 

 g:  Coef. Transmisión debida a la absorción por la mezcla uniforme de gases (excepto 

ozono y vapor de agua). 

 w: Coef. Transmisión debida a la absorción del vapor de agua. 

 a:  Coef. Transmisión tanto por absorción como por cambio de dirección de la 

radiación solar debido a la presencia de aerosoles. 

 

 Idr: Radiación debida a la difusión por moléculas de aire (difusión por Rayleigh) (w/m²). 

 Ida: Radiación difusa debida a los cambios de dirección por aerosoles (w/m²). 

 Idm:  Radiación difusa por múltiples reflexiones entre la tierra y la atmósfera (w/m²) 

 

 aa: Coef. Transmisión exclusivamente debido a la absorción por los aerosoles. 

 ma: Masa óptica del aire. 



 

 tas: Coef. Transmisión exclusivamente debido a la difusión por los aerosoles.  

 Fc:  Representa el tanto por ciento de energía que ante una dispersión con aerosoles 

va hacia delante. 

 

 ρg:  Coeficiente de reflexión de los alrededores a la superficie estudiada (albedó).  

 ρa:  Coeficiente de reflexión múltiple del cielo (albedó de la atmósfera).  

Radiación total incidente sobre una superficie inclinada 

 

 Donde: 

 IT:  Radiación total sobre superficie inclinada (w/m²). 

 ID:  Radiación directa sobre superficie inclinada (w/m²). 

 Id:  Radiación total difusa (w/m²). 

 

 i:  Ángulo de incidencia, formado entre la dirección de los rayos solares y la normal a la 

superficie considerada  (°). 

 

 Idat:  Radiación difusa desde la atmósfera (w/m²). 

 Idre:  Radiación difusa reflejada (w/m²) 

 

 :  Inclinación de la superficie sobre la horizontal (°). 

 
Caudal de infiltraciones 

El caudal de infiltraciones se calcula mediante un método de zona única, es decir, para 
todos los espacios del edificio al mismo tiempo. Este método consiste en calcular el número de 
renovaciones hora del conjunto de espacios teniendo en cuenta la permeabilidad de los huecos 
y los defectos de la construcción del edificio. 

Posteriormente se comprobará en cada espacio si la ventilación forzada compensa las 
infiltraciones. 



En primer lugar se calculan los coeficientes de caudal normalizados a 1 Pa para todos los 
huecos del edificio, a partir del área de cada hueco y de su nivel de permeabilidad: 

 en l/s 

 Qp100:Caudal de infiltraciones debidas a la permeabilidad de huecos a 100 Pa, en l/s. 

 Pp:Permeabilidad del hueco en m³/(h·m²). 

 Ap:Área del hueco en m² 

 

 Cp:Coeficiente de caudal del hueco a 1 Pa. 

Seguidamente se calculan los coeficientes de caudal por defectos de la construcción para 
cada uno de los espacios del edificio: 

 en l/s 

 Qd1:Caudal de infiltraciones a 1Pa por defectos de la construcción. 

 Vd:Volumen interior del espacio (m³). 

 Rd:Nivel de renovaciones/hora por defectos de la construcción según el tipo de 

edificio:   

 Vivienda unifamiliar: 0,30 1/h  

 Bloque de viviendas:  0,24 1/h   

 Otros usos: 0,1 1/h 

 

 Cd:Coeficiente de caudal por defectos de la construcción a 1 Pa. 

Se supondrá que los huecos están repartidos uniformemente en las fachadas expuestas y 
no expuestas: 

 Coeficiente de caudal a 1Pa para elementos expuestos: 

 

 Coeficiente de caudal a 1Pa para elementos no expuestos: 

 
La sobrepresión a que están sometidas las distintas zonas del edificio será: 



 en Pa 

 P: Diferencia de presiones en Pa. 

 d:Densidad del aire en función de la altitud, en kg/m³. 

 v:Velocidad del viento, en m/s. 

 Fp:Factor de presión en función de la orientación: 

 Fachada expuesta:  0,25  

 Fachada no expuesta: -0,50  

 Elementos horizontales: -0,60 

Caudal de infiltraciones por la fachada expuesta: 

 
Caudal de infiltraciones por la fachada no expuesta 

 
Caudal de infiltraciones por los huecos horizontales 

 
Para finalizar se calcula el número de renovaciones/hora generales para todos los 

espacios del edificio: 

 
El caudal de infiltraciones en cada espacio será: 

 
 

ANEJO 2. DETALLE DEL CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 
Las hojas de carga térmica describen de forma exhaustiva el origen y cuantía de la carga 

térmica relacionada con cada uno de los espacios acondicionados, obtenida para el instante de 
cálculo más desfavorable teniendo en cuenta tanto la evolución de las condiciones climáticas 
exteriores como las condiciones operacionales internas de cada recinto. 

Las cargas se agrupan en: 

 Ganancia solar cristal: Debida a la radiación incidente en los cerramientos 

semitransparentes. 

 Transmisión paredes y techo: Cerramientos opacos situados al exterior y soleados. 

 Transmisión excepto paredes y techo: Cerramientos opacos al exterior en sombra, de 

separación con el terreno, particiones interiores y transmisión por 

cerramientossemitransparentes. 

 Calor sensible interno: Aporte sensible debido a ocupantes, iluminación, aparatos 

eléctricos y térmicos situados en el interior del espacio. 

 Calor sensible aire de ventilación: Debido al aire de ventilación e infiltraciones. 

 Calor latente interno: Calor latente provocado por la actividad metabólica de los 

ocupantes y los aparatos que absorban o generen humedad. 



 Calor latente aire de ventilación: Procedente del aire exterior cuyo contenido de 

humedad es diferente al del aire del interior de los locales. 

 Carga total de refrigeración o calefacción: Sumatorio de los componentes anteriores al 

que además se le ha aplicado el coeficiente de seguridad correspondiente. 

Los valores que aparecen con signo positivo son ganancias instantáneas o cargas de 
refrigeración, mientras que los negativos son de calefacción. 
 

ABREVIATURAS Y UNIDADES: 

 Ts.: Temperatura seca (°C). 

 Th.: Temperatura húmeda (°C). 

 Hr.: Humedad relativa (%). 

 Xe.: Humedad específicad (g/kg). 

 Or.: Orientación del cerramiento exterior. 

 Sup.: Superficie de cerramiento considerada (m²). 

 F.: Factor solar de un cerramiento semitransparente. 

 U.: Transmitancia térmica del cerramiento (W/m²·°C). 

 GSC.: Energía que atraviesa la superficie semitransparente (W/m²). 

 G.Inst.: Ganancias instantaneas (W). 

 Carga Term.: Cargas térmica de calefacción o de refrigeración (según signo, en W). 

 Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C). 

 Tac: Temperatura ambiente contiguo (°C). 

 Ud. Número de elementos del mismo tipo (personas, equipos...) 

 %Uso: Porcentaje de utilización definido por las condiciones operacionales para el 

instante considerado. 

 Tec: Temperatura seca exterior corregida (°C). 

 Xec: Humedad específica correspondiente a las temperaturas exteriores seca y húmeda 

corregidas (g/kg). 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO DEPT ADMINISTRACIÓ FECHA CÁLCULO 20 Julio 12hs (13h 58m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 29,2 22,7 57,6 14,66 

DIMENSIONES 25,4 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 

VOLUMEN 76.243 l Diferencias 5,2 4,1 -2,4 3,47 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-2 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NE  9,8  0,67  115,6  1.135  1.050  

1.050  



TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Tsa G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  25,5  2,915  63,3  879  766 

FA-2 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  NE  2,5  0,722  36,4  22  19  

785 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  25,5  2,421  29,2  -25  -11 

VE-2 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  9,8  2,600  29,2  133  92 

VE-2 (Alfeizar)  HA.G2.03  25,95  0,130  29,2  18  8 

VE-2 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  29,2  3  1 

VE-2 (Dintel)  HD.G1.01  25,95  0,100  29,2  13  6 

FA-2 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  4,04  0,368  29,2  8  3 

FA-2 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  4,04  0,800  29,2  17  7  

107  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 50,83 3,0 100 152 111 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 25,4 100 114 87 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 25,4 100 114 78  

276 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 29,2 100 240 240  

240 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.457 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 32,11 3,0 100 96 96  

96 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 14,66 100 391 391  

391 

TOTAL CALOR LATENTE 488 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 3.092 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,96  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de refrigeración por unidad de superficie: 121,68 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO DEPT COMERCIAL FECHA CÁLCULO 20 Julio 12hs (13h 58m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 29,2 22,7 57,6 14,66 

DIMENSIONES 24,2 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 



VOLUMEN 72.699 l Diferencias 5,2 4,1 -2,4 3,47 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-2 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NE  9,6  0,67  115,6  1.107  1.030  

1.030  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Tsa G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  24,1  2,915  63,3  830  725 

FA-2 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  NE  2,4  0,722  36,4  21  19  

744 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  24,1  2,421  29,2  -24  -11 

VE-2 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  9,6  2,600  29,2  130  90 

VE-2 (Alfeizar)  HA.G2.03  25,95  0,130  29,2  18  8 

VE-2 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  29,2  3  1 

VE-2 (Dintel)  HD.G1.01  25,95  0,100  29,2  13  6 

FA-2 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  3,98  0,368  29,2  8  4 

FA-2 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  3,98  0,800  29,2  17  8  

106  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 48,47 3,0 100 145 106 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 24,2 100 109 83 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 24,2 100 109 74  

264 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 29,2 100 240 240  

240 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.383 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 30,61 3,0 100 92 92  

92 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 14,66 100 391 391  

391 

TOTAL CALOR LATENTE 483 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 3.010 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,96  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de refrigeración por unidad de superficie: 124,20 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  

PROYECTO MERCABARNA PL 6 



FECHA 27/11/2014 

ESPACIO DEPRT PERSONAL 2 FECHA CÁLCULO 20 Julio 12hs (13h 58m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 29,2 22,7 57,6 14,66 

DIMENSIONES 18,7 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 

VOLUMEN 55.954 l Diferencias 5,2 4,1 -2,4 3,47 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-2 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NE  7,2  0,67  115,6  830  785  

785  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Tsa G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  18,7  2,915  63,3  644  573 

FA-2 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  NE  1,8  0,722  36,4  16  14  

587 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  18,7  2,421  29,2  -18  -10 

VE-2 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  7,2  2,600  29,2  97  69 

VE-2 (Alfeizar)  HA.G2.03  25,95  0,130  29,2  18  9 

VE-2 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  29,2  3  2 

VE-2 (Dintel)  HD.G1.01  25,95  0,100  29,2  13  7 

FA-2 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  2,99  0,368  29,2  6  3 

FA-2 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  2,99  0,800  29,2  12  6  

87  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 55,95 2,0 100 112 82 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 18,7 100 84 65 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 18,7 100 84 58  

205 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 29,2 100 160 160  

160 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.823 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 35,34 2,0 100 71 71  

71 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 14,66 100 261 261  

261 

TOTAL CALOR LATENTE 332 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.262 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,96  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de refrigeración por unidad de superficie: 121,31 W/m²  



 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO DEPT ADMON FECHA CÁLCULO 20 Julio 12hs (13h 58m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 29,2 22,7 57,6 14,66 

DIMENSIONES 77,4 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 

VOLUMEN 232.069 l Diferencias 5,2 4,1 -2,4 3,47 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-4 (puerta/ventana) MUR CORTINA  SO  21,8  0,67  161,3  3.522  1.609  

1.609  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Tsa G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  77,2  2,915  63,3  2.657  2.165 

FA-4 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  SO  8,4  0,722  41,9  101  82  

2.247 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  77,2  2,421  29,2  -76  215 

VE-4 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  21,8  2,600  29,2  295  193 

VE-4 (Alfeizar)  HA.G2.03  15,90  0,130  29,2  11  -30 

VE-4 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  29,2  3  -8 

VE-4 (Dintel)  HD.G1.01  15,90  0,100  29,2  8  -23 

FA-4 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  10,09  0,368  29,2  19  -54 

FA-4 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  10,09  0,800  29,2  42  -118  

173  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 66,31 7,0 100 464 328 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 77,4 100 348 254 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 77,4 100 348 229  

811 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 87,50 29,2 100 559 559  

559 

TOTAL CALOR SENSIBLE 5.400 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 41,88 7,0 100 293 293  

293 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 87,50 14,66 100 913 913  

913 



TOTAL CALOR LATENTE 1.207 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 6.937 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,94  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de refrigeración por unidad de superficie: 89,68 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO DEPT PERSONAL FECHA CÁLCULO 20 Julio 12hs (13h 58m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 29,2 22,7 57,6 14,66 

DIMENSIONES 36,1 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 

VOLUMEN 108.345 l Diferencias 5,2 4,1 -2,4 3,47 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-1 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NO  12,7  0,67  115,6  1.473  1.072 

VE-2 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NE  14,8  0,67  115,6  1.716  1.249  

2.321  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Tsa G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  36,2  2,915  63,3  1.245  1.073 

FA-1 (muro)  MURO.F1.8  NO  4,6  0,365  36,4  9  8 

FA-2 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  NE  3,7  0,722  36,4  33  28  

1.109 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  36,2  2,421  29,2  -36  -15 

VE-1 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  12,7  2,600  29,2  172  118 

VE-1 (Alfeizar)  HA.G2.03  5,31  0,130  29,2  4  2 

VE-1 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  29,2  3  1 

VE-1 (Dintel)  HD.G1.01  5,31  0,100  29,2  3  1 

VE-2 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  14,8  2,600  29,2  201  137 

VE-2 (Alfeizar)  HA.G2.03  25,95  0,130  29,2  18  7 

VE-2 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  29,2  3  1 

VE-2 (Dintel)  HD.G1.01  25,95  0,100  29,2  13  6 

FA-2 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  6,18  0,368  29,2  12  5 

FA-1 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  0,10  0,284  29,2  0  0 

FA-2 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  6,18  0,800  29,2  26  11 

FA-1 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  0,10  0,779  29,2  0  0 

FA-2 (Esquina saliente)  PF.G1.01  3,00  0,050  29,2  1  0  

275  



CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 54,17 4,0 100 217 154 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 36,1 100 163 121 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 36,1 100 163 108  

383 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 50,00 29,2 100 320 320  

320 

TOTAL CALOR SENSIBLE 4.408 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 34,22 4,0 100 137 137  

137 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 50,00 14,66 100 522 522  

522 

TOTAL CALOR LATENTE 659 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 5.320 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,97  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de refrigeración por unidad de superficie: 147,30 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO SALA REUNIONS 2 FECHA CÁLCULO 20 Julio 12hs (13h 58m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 29,2 22,7 57,6 14,66 

DIMENSIONES 21,7 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 

VOLUMEN 64.967 l Diferencias 5,2 4,1 -2,4 3,47 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-5 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NO  6,9  0,67  115,6  793  454  

454  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Tsa G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  21,9  2,915  63,3  753  693 

FA-5 (muro)  MURO.F1.8  NO  6,6  0,365  36,4  13  12  

705 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  21,9  2,421  29,2  -22  1 

VE-5 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  6,9  2,600  29,2  93  67 



VE-5 (Alfeizar)  HA.G2.03  2,86  0,130  29,2  2  0 

VE-5 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  29,2  3  0 

VE-5 (Dintel)  HD.G1.01  2,86  0,100  29,2  1  0 

FA-5 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  4,50  0,284  29,2  7  0 

FA-5 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  0,05  0,284  29,2  0  0 

FA-5 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  4,50  0,779  29,2  18  -1 

FA-5 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  0,05  0,779  29,2  0  0  

67  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 64,97 2,0 100 130 93 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 21,7 100 97 75 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 21,7 100 97 65  

234 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 29,2 100 160 160  

160 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.619 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 41,04 2,0 100 82 82  

82 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 14,66 100 261 261  

261 

TOTAL CALOR LATENTE 343 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.060 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,95  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de refrigeración por unidad de superficie: 95,11 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO SALA JUNTES FECHA CÁLCULO 24 Agosto 12hs (13h 55m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 29,2 22,7 57,6 14,66 

DIMENSIONES 57,4 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 

VOLUMEN 172.311 l Diferencias 5,2 4,1 -2,4 3,47 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-3 (puerta/ventana) MUR CORTINA  SE  19,1  0,67  283,2  5.397  2.461 

VE-4 (puerta/ventana) MUR CORTINA  SO  16,3  0,67  195,9  3.196  1.457  

3.919  



TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Tsa G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  57,8  2,915  60,6  1.747  1.493 

FA-4 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  SE  4,8  0,722  47,9  83  71 

FA-4 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  SO  4,1  0,722  43,8  54  46  

1.611 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  57,8  2,421  29,2  -57  -2 

VE-3 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  19,1  2,600  29,2  258  174 

VE-3 (Alfeizar)  HA.G2.03  11,52  0,130  29,2  8  0 

VE-3 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  29,2  3  0 

VE-3 (Dintel)  HD.G1.01  11,52  0,100  29,2  6  0 

VE-4 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  16,3  2,600  29,2  221  149 

VE-4 (Alfeizar)  HA.G2.03  15,90  0,130  29,2  11  0 

VE-4 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  29,2  3  0 

VE-4 (Dintel)  HD.G1.01  15,90  0,100  29,2  8  0 

FA-4 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  0,50  0,368  29,2  1  0 

FA-4 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  6,82  0,368  29,2  13  0 

FA-4 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  0,50  0,800  29,2  2  0 

FA-4 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  6,82  0,800  29,2  28  1 

FA-4 (Esquina saliente)  PF.G1.01  3,00  0,050  29,2  1  0  

324  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 68,92 5,0 100 345 245 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 57,4 100 258 190 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 57,4 100 258 171  

605 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 62,50 29,2 100 399 399  

399 

TOTAL CALOR SENSIBLE 6.858 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 43,54 5,0 100 218 218  

218 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 62,50 14,66 100 652 652  

652 

TOTAL CALOR LATENTE 870 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 8.114 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,97  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de refrigeración por unidad de superficie: 141,27 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 



EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO DEPT ESTRATEGIA FECHA CÁLCULO 20 Julio 12hs (13h 58m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 29,2 22,7 57,6 14,66 

DIMENSIONES 29,9 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 

VOLUMEN 89.584 l Diferencias 5,2 4,1 -2,4 3,47 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-2 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NE  11,5  0,67  115,6  1.329  1.215  

1.215  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Tsa G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  30,0  2,915  63,3  1.034  890 

FA-2 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  NE  2,9  0,722  36,4  26  22  

913 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  30,0  2,421  29,2  -30  -12 

VE-2 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  11,5  2,600  29,2  155  107 

VE-2 (Alfeizar)  HA.G2.03  25,95  0,130  29,2  18  7 

VE-2 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  29,2  3  1 

VE-2 (Dintel)  HD.G1.01  25,95  0,100  29,2  13  5 

FA-2 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  4,82  0,368  29,2  9  4 

FA-2 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  4,82  0,800  29,2  20  8  

120  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 59,72 3,0 100 179 129 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 29,9 100 134 102 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 29,9 100 134 91  

322 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 29,2 100 240 240  

240 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.809 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 37,72 3,0 100 113 113  

113 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 14,66 100 391 391  

391 

TOTAL CALOR LATENTE 505 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 3.479 W 



 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,96  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de refrigeración por unidad de superficie: 116,51 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO DEPT ORGANITZACIÓ FECHA CÁLCULO 20 Julio 12hs (13h 58m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 29,2 22,7 57,6 14,66 

DIMENSIONES 24,5 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 

VOLUMEN 73.360 l Diferencias 5,2 4,1 -2,4 3,47 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-2 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NE  9,3  0,67  115,6  1.079  1.005  

1.005  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Tsa G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  24,3  2,915  63,3  837  732 

FA-2 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  NE  2,3  0,722  36,4  21  18  

750 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  24,3  2,421  29,2  -24  -11 

VE-2 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  9,3  2,600  29,2  126  88 

VE-2 (Alfeizar)  HA.G2.03  25,95  0,130  29,2  18  8 

VE-2 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  29,2  3  1 

VE-2 (Dintel)  HD.G1.01  25,95  0,100  29,2  13  6 

FA-2 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  3,93  0,368  29,2  8  3 

FA-2 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  3,93  0,800  29,2  16  7  

104  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 48,91 3,0 100 147 107 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 24,5 100 110 84 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 24,5 100 110 75  

266 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 29,2 100 240 240  

240 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.365 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 30,89 3,0 100 93 93  

93 



CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 14,66 100 391 391  

391 

TOTAL CALOR LATENTE 484 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.991 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,96  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de refrigeración por unidad de superficie: 122,32 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO ARXIU FECHA CÁLCULO 20 Julio 12hs (13h 58m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 29,2 22,7 57,6 14,66 

DIMENSIONES 15,0 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 

VOLUMEN 45.067 l Diferencias 5,2 4,1 -2,4 3,47 

   

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Tsa G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  15,0  2,915  63,3  517  502 

FA-5 (muro)  MURO.F1.8  NO  8,4  0,365  36,4  16  16  

518 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  15,0  2,421  29,2  -15  -17  

-17  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 45,07 2,0 100 90 65 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 15,0 100 68 53 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 15,0 100 68 46  

164 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 29,2 100 160 160  

160 

TOTAL CALOR SENSIBLE 825 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 28,47 2,0 100 57 57  

57 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 14,66 100 261 261  

261 

TOTAL CALOR LATENTE 318 W 



CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.200 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,92  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de refrigeración por unidad de superficie: 79,89 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO VESTIBULO ADMON FECHA CÁLCULO 20 Julio 12hs (13h 58m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 29,2 22,7 57,6 14,66 

DIMENSIONES 10,7 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 

VOLUMEN 32.204 l Diferencias 5,2 4,1 -2,4 3,47 

   

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Tsa G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  10,7  2,915  63,3  370  335 

FA-4 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  SO  8,6  0,722  41,9  104  94  

429 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  10,7  2,421  29,2  -11  -12 

FA-5 (Esquina saliente)  PF.G1.01  3,00  0,050  29,2  1  1  

-11  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 64,41 1,0 100 64 48 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 10,7 100 48 39 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 10,7 100 48 34  

122 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 12,50 29,2 100 80 80  

80 

TOTAL CALOR SENSIBLE 619 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 40,68 1,0 100 41 41  

41 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 12,50 14,66 100 130 130  

130 

TOTAL CALOR LATENTE 171 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 830 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,93  



 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de refrigeración por unidad de superficie: 77,31 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO SALA REUNIONS 1 FECHA CÁLCULO 24 Agosto 12hs (13h 55m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 29,2 22,7 57,6 14,66 

DIMENSIONES 21,3 m² x 3,00 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19 

VOLUMEN 63.991 l Diferencias 5,2 4,1 -2,4 3,47 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-3 (puerta/ventana) MUR CORTINA  SE  8,6  0,67  283,2  2.429  1.274  

1.274  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Tsa G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  21,2  2,915  60,6  642  585 

FA-4 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  SE  2,1  0,722  47,9  38  34  

619 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  21,2  2,421  29,2  -21  -48 

VE-3 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  8,6  2,600  29,2  116  83 

VE-3 (Alfeizar)  HA.G2.03  11,52  0,130  29,2  8  18 

VE-3 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  29,2  3  7 

VE-3 (Dintel)  HD.G1.01  11,52  0,100  29,2  6  14  

73  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 63,99 2,0 100 128 93 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 21,3 100 96 74 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 21,3 100 96 66  

233 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 29,2 100 160 160  

160 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.359 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 3,79 W/m² (W/persona) 40,42 2,0 100 81 81  

81 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 14,66 100 261 261  

261 



TOTAL CALOR LATENTE 342 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.836 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,96  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de refrigeración por unidad de superficie: 132,95 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 
 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO DEPT ADMINISTRACIÓ FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (6h 50m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 0,1 -0,4 90,0 3,42 

DIMENSIONES 25,4 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 

VOLUMEN 76.243 l Diferencias -21,9 - - - 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-2 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NE  9,8  0,67  0,0  0  0  

0  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  25,5  2,915  0,1  -1.630  -1.630 

FA-2 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  NE  2,5  0,722  0,1  -39  -39  

-1.669 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  25,5  2,421  0,1  -139  -139 

VE-2 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  9,8  2,600  0,1  -559  -559 

VE-2 (Alfeizar)  HA.G2.03  25,95  0,130  0,1  -74  -74 

VE-2 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  0,1  -13  -13 

VE-2 (Dintel)  HD.G1.01  25,95  0,100  0,1  -57  -57 

FA-2 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  4,04  0,368  0,1  -33  -33 

FA-2 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  4,04  0,800  0,1  -71  -71  

-945  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 50,83 3,0 0 0 0 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 25,4 0 0 0 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 25,4 0 0 0  

0 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 0,1 100 -1.009 -1.009  

-1.009 

TOTAL CALOR SENSIBLE -3.623 W 



CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 3,42 0 0 0  

0 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -3.804 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de calefacción por unidad de superficie: 149,67 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO DEPT COMERCIAL FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (6h 50m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 0,1 -0,4 90,0 3,42 

DIMENSIONES 24,2 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 

VOLUMEN 72.699 l Diferencias -21,9 - - - 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-2 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NE  9,6  0,67  0,0  0  0  

0  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  24,1  2,915  0,1  -1.539  -1.539 

FA-2 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  NE  2,4  0,722  0,1  -38  -38  

-1.577 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  24,1  2,421  0,1  -131  -131 

VE-2 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  9,6  2,600  0,1  -545  -545 

VE-2 (Alfeizar)  HA.G2.03  25,95  0,130  0,1  -74  -74 

VE-2 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  0,1  -13  -13 

VE-2 (Dintel)  HD.G1.01  25,95  0,100  0,1  -57  -57 

FA-2 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  3,98  0,368  0,1  -32  -32 

FA-2 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  3,98  0,800  0,1  -70  -70  

-922  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 48,47 3,0 0 0 0 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 24,2 0 0 0 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 24,2 0 0 0  

0 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  



Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 0,1 100 -1.009 -1.009  

-1.009 

TOTAL CALOR SENSIBLE -3.508 W 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 3,42 0 0 0  

0 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -3.683 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de calefacción por unidad de superficie: 152,00 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO DEPRT PERSONAL 2 FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (6h 50m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 0,1 -0,4 90,0 3,42 

DIMENSIONES 18,7 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 

VOLUMEN 55.954 l Diferencias -21,9 - - - 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-2 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NE  7,2  0,67  0,0  0  0  

0  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  18,7  2,915  0,1  -1.193  -1.193 

FA-2 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  NE  1,8  0,722  0,1  -28  -28  

-1.222 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  18,7  2,421  0,1  -102  -102 

VE-2 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  7,2  2,600  0,1  -409  -409 

VE-2 (Alfeizar)  HA.G2.03  25,95  0,130  0,1  -74  -74 

VE-2 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  0,1  -13  -13 

VE-2 (Dintel)  HD.G1.01  25,95  0,100  0,1  -57  -57 

FA-2 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  2,99  0,368  0,1  -24  -24 

FA-2 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  2,99  0,800  0,1  -52  -52  

-730  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 55,95 2,0 0 0 0 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 18,7 0 0 0 



Equipos estándar (W/m²) 4,50 18,7 0 0 0  

0 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 0,1 100 -673 -673  

-673 

TOTAL CALOR SENSIBLE -2.625 W 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 3,42 0 0 0  

0 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -2.756 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de calefacción por unidad de superficie: 147,79 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO DEPT ADMON FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (6h 50m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 0,1 -0,4 90,0 3,42 

DIMENSIONES 77,4 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 

VOLUMEN 232.069 l Diferencias -21,9 - - - 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-4 (puerta/ventana) MUR CORTINA  SO  21,8  0,67  0,0  0  0  

0  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  77,2  2,915  0,1  -4.926  -4.926 

FA-4 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  SO  8,4  0,722  0,1  -133  -133  

-5.059 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  77,2  2,421  0,1  -420  -420 

VE-4 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  21,8  2,600  0,1  -1.243  -1.243 

VE-4 (Alfeizar)  HA.G2.03  15,90  0,130  0,1  -45  -45 

VE-4 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  0,1  -13  -13 

VE-4 (Dintel)  HD.G1.01  15,90  0,100  0,1  -35  -35 

FA-4 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  10,09  0,368  0,1  -81  -81 

FA-4 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  10,09  0,800  0,1  -177  -177  

-2.014  



CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 66,31 7,0 0 0 0 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 77,4 0 0 0 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 77,4 0 0 0  

0 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 87,50 0,1 100 -2.355 -2.355  

-2.355 

TOTAL CALOR SENSIBLE -9.428 W 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 87,50 3,42 0 0 0  

0 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -9.899 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de calefacción por unidad de superficie: 127,97 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO DEPT PERSONAL FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (6h 50m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 0,1 -0,4 90,0 3,42 

DIMENSIONES 36,1 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 

VOLUMEN 108.345 l Diferencias -21,9 - - - 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-1 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NO  12,7  0,67  0,0  0  0 

VE-2 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NE  14,8  0,67  0,0  0  0  

0  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  36,2  2,915  0,1  -2.308  -2.308 

FA-1 (muro)  MURO.F1.8  NO  4,6  0,365  0,1  -37  -37 

FA-2 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  NE  3,7  0,722  0,1  -59  -59  

-2.403 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  36,2  2,421  0,1  -197  -197 

VE-1 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  12,7  2,600  0,1  -726  -726 

VE-1 (Alfeizar)  HA.G2.03  5,31  0,130  0,1  -15  -15 



VE-1 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  0,1  -13  -13 

VE-1 (Dintel)  HD.G1.01  5,31  0,100  0,1  -12  -12 

VE-2 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  14,8  2,600  0,1  -846  -846 

VE-2 (Alfeizar)  HA.G2.03  25,95  0,130  0,1  -74  -74 

VE-2 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  0,1  -13  -13 

VE-2 (Dintel)  HD.G1.01  25,95  0,100  0,1  -57  -57 

FA-2 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  6,18  0,368  0,1  -50  -50 

FA-1 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  0,10  0,284  0,1  -1  -1 

FA-2 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  6,18  0,800  0,1  -108  -108 

FA-1 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  0,10  0,779  0,1  -2  -2 

FA-2 (Esquina saliente)  PF.G1.01  3,00  0,050  0,1  -3  -3  

-2.114  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 54,17 4,0 0 0 0 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 36,1 0 0 0 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 36,1 0 0 0  

0 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 50,00 0,1 100 -1.346 -1.346  

-1.346 

TOTAL CALOR SENSIBLE -5.863 W 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 50,00 3,42 0 0 0  

0 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -6.156 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de calefacción por unidad de superficie: 170,45 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO SALA REUNIONS 2 FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (6h 50m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 0,1 -0,4 90,0 3,42 

DIMENSIONES 21,7 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 

VOLUMEN 64.967 l Diferencias -21,9 - - - 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-5 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NO  6,9  0,67  0,0  0  0  

0  



TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  21,9  2,915  0,1  -1.396  -1.396 

FA-5 (muro)  MURO.F1.8  NO  6,6  0,365  0,1  -53  -53  

-1.448 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  21,9  2,421  0,1  -119  -119 

VE-5 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  6,9  2,600  0,1  -390  -390 

VE-5 (Alfeizar)  HA.G2.03  2,86  0,130  0,1  -8  -8 

VE-5 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  0,1  -13  -13 

VE-5 (Dintel)  HD.G1.01  2,86  0,100  0,1  -6  -6 

FA-5 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  4,50  0,284  0,1  -28  -28 

FA-5 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  0,05  0,284  0,1  0  0 

FA-5 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  4,50  0,779  0,1  -77  -77 

FA-5 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  0,05  0,779  0,1  -1  -1  

-642  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 64,97 2,0 0 0 0 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 21,7 0 0 0 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 21,7 0 0 0  

0 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 0,1 100 -673 -673  

-673 

TOTAL CALOR SENSIBLE -2.764 W 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 3,42 0 0 0  

0 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -2.902 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de calefacción por unidad de superficie: 134,00 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO SALA JUNTES FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (6h 50m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 0,1 -0,4 90,0 3,42 

DIMENSIONES 57,4 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 

VOLUMEN 172.311 l Diferencias -21,9 - - - 



   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-3 (puerta/ventana) MUR CORTINA  SE  19,1  0,67  0,0  0  0 

VE-4 (puerta/ventana) MUR CORTINA  SO  16,3  0,67  0,0  0  0  

0  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  57,8  2,915  0,1  -3.689  -3.689 

FA-4 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  SE  4,8  0,722  0,1  -75  -75 

FA-4 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  SO  4,1  0,722  0,1  -64  -64  

-3.828 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  57,8  2,421  0,1  -314  -314 

VE-3 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  19,1  2,600  0,1  -1.085  -1.085 

VE-3 (Alfeizar)  HA.G2.03  11,52  0,130  0,1  -33  -33 

VE-3 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  0,1  -13  -13 

VE-3 (Dintel)  HD.G1.01  11,52  0,100  0,1  -25  -25 

VE-4 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  16,3  2,600  0,1  -929  -929 

VE-4 (Alfeizar)  HA.G2.03  15,90  0,130  0,1  -45  -45 

VE-4 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  0,1  -13  -13 

VE-4 (Dintel)  HD.G1.01  15,90  0,100  0,1  -35  -35 

FA-4 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  0,50  0,368  0,1  -4  -4 

FA-4 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  6,82  0,368  0,1  -55  -55 

FA-4 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  0,50  0,800  0,1  -9  -9 

FA-4 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  6,82  0,800  0,1  -119  -119 

FA-4 (Esquina saliente)  PF.G1.01  3,00  0,050  0,1  -3  -3  

-2.682  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 68,92 5,0 0 0 0 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 57,4 0 0 0 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 57,4 0 0 0  

0 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 62,50 0,1 100 -1.682 -1.682  

-1.682 

TOTAL CALOR SENSIBLE -8.193 W 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 62,50 3,42 0 0 0  

0 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -8.602 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de calefacción por unidad de superficie: 149,77 W/m²  



 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO DEPT ESTRATEGIA FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (6h 50m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 0,1 -0,4 90,0 3,42 

DIMENSIONES 29,9 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 

VOLUMEN 89.584 l Diferencias -21,9 - - - 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-2 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NE  11,5  0,67  0,0  0  0  

0  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  30,0  2,915  0,1  -1.916  -1.916 

FA-2 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  NE  2,9  0,722  0,1  -45  -45  

-1.961 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  30,0  2,421  0,1  -163  -163 

VE-2 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  11,5  2,600  0,1  -655  -655 

VE-2 (Alfeizar)  HA.G2.03  25,95  0,130  0,1  -74  -74 

VE-2 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  0,1  -13  -13 

VE-2 (Dintel)  HD.G1.01  25,95  0,100  0,1  -57  -57 

FA-2 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  4,82  0,368  0,1  -39  -39 

FA-2 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  4,82  0,800  0,1  -84  -84  

-1.084  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 59,72 3,0 0 0 0 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 29,9 0 0 0 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 29,9 0 0 0  

0 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 0,1 100 -1.009 -1.009  

-1.009 

TOTAL CALOR SENSIBLE -4.055 W 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 3,42 0 0 0  

0 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -4.258 W 



 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de calefacción por unidad de superficie: 142,59 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO DEPT ORGANITZACIÓ FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (6h 50m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 0,1 -0,4 90,0 3,42 

DIMENSIONES 24,5 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 

VOLUMEN 73.360 l Diferencias -21,9 - - - 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-2 (puerta/ventana) MUR CORTINA  NE  9,3  0,67  0,0  0  0  

0  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  24,3  2,915  0,1  -1.552  -1.552 

FA-2 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  NE  2,3  0,722  0,1  -37  -37  

-1.589 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  24,3  2,421  0,1  -132  -132 

VE-2 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  9,3  2,600  0,1  -532  -532 

VE-2 (Alfeizar)  HA.G2.03  25,95  0,130  0,1  -74  -74 

VE-2 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  0,1  -13  -13 

VE-2 (Dintel)  HD.G1.01  25,95  0,100  0,1  -57  -57 

FA-2 (Encuentro cubierta)  FC.G1.01  3,93  0,368  0,1  -32  -32 

FA-2 (Encuentro suelo al aire)  FS.G2.03  3,93  0,800  0,1  -69  -69  

-908  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 48,91 3,0 0 0 0 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 24,5 0 0 0 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 24,5 0 0 0  

0 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 0,1 100 -1.009 -1.009  

-1.009 

TOTAL CALOR SENSIBLE -3.507 W 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 37,50 3,42 0 0 0  

0 



TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -3.682 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de calefacción por unidad de superficie: 150,57 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO ARXIU FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (6h 50m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 0,1 -0,4 90,0 3,42 

DIMENSIONES 15,0 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 

VOLUMEN 45.067 l Diferencias -21,9 - - - 

   

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  15,0  2,915  0,1  -959  -959 

FA-5 (muro)  MURO.F1.8  NO  8,4  0,365  0,1  -67  -67  

-1.026 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  15,0  2,421  0,1  -82  -82  

-82  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 45,07 2,0 0 0 0 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 15,0 0 0 0 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 15,0 0 0 0  

0 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 0,1 100 -673 -673  

-673 

TOTAL CALOR SENSIBLE -1.781 W 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 3,42 0 0 0  

0 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -1.870 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de calefacción por unidad de superficie: 124,48 W/m²  



 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ESPACIO  PROYECTO MERCABARNA PL 6 

FECHA 27/11/2014 

ESPACIO VESTIBULO ADMON FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (6h 50m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 0,1 -0,4 90,0 3,42 

DIMENSIONES 10,7 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 

VOLUMEN 32.204 l Diferencias -21,9 - - - 

   

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  10,7  2,915  0,1  -686  -686 

FA-4 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  SO  8,6  0,722  0,1  -137  -137  

-823 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  10,7  2,421  0,1  -58  -58 

FA-5 (Esquina saliente)  PF.G1.01  3,00  0,050  0,1  -3  -3  

-62  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 64,41 1,0 0 0 0 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 10,7 0 0 0 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 10,7 0 0 0  

0 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 12,50 0,1 100 -336 -336  

-336 

TOTAL CALOR SENSIBLE -1.221 W 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 12,50 3,42 0 0 0  

0 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -1.282 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de calefacción por unidad de superficie: 119,44 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 

EXPEDIENTE 1515 HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ESPACIO  

PROYECTO MERCABARNA PL 6 



FECHA 27/11/2014 

ESPACIO SALA REUNIONS 1 FECHA CÁLCULO 21 Diciembre 6hs (6h 50m hora oficial) 

ACTIVIDAD C.1.8: Plantas o zonas de oficinas CONDICIONES Ts(°C) Th(°C) Hr(%) Xe(g/kg) 

C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 8h Exteriores 0,1 -0,4 90,0 3,42 

DIMENSIONES 21,3 m² x 3,00 m Interiores 22,0 - - - 

VOLUMEN 63.991 l Diferencias -21,9 - - - 

   

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. 
(m²) F GSC G. Inst. (W) Carga Term.(W)  

VE-3 (puerta/ventana) MUR CORTINA  SE  8,6  0,67  0,0  0  0  

0  

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. 
(m²) U Text G. Inst. (W) Carga (W)  

PH-2 (cubierta)  SOL-HOR-01  H  21,2  2,915  0,1  -1.355  -1.355 

FA-4 (muro)  Fijaciones ocultas 35 mm  SE  2,1  0,722  0,1  -34  -34  

-1.389 

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y 
TECHO  CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) U Tac G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

PH-1 (solera)  SOL-HOR-01  21,2  2,421  0,1  -115  -115 

VE-3 (puerta/ventana)  MUR CORTINA  8,6  2,600  0,1  -488  -488 

VE-3 (Alfeizar)  HA.G2.03  11,52  0,130  0,1  -33  -33 

VE-3 (Jamba)  HJ.G1.04  4,80  0,120  0,1  -13  -13 

VE-3 (Dintel)  HD.G1.01  11,52  0,100  0,1  -25  -25  

-674  

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ocupación estándar 6,00 W/m² (W/persona) 63,99 2,0 0 0 0 

Iluminación estándar (W/m²) 4,50 21,3 0 0 0 

Equipos estándar (W/m²) 4,50 21,3 0 0 0  

0 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Tec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 0,1 100 -673 -673  

-673 

TOTAL CALOR SENSIBLE -2.736 W 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal (l/s) Xec  %Uso G. Inst. (W) Carga Term. (W)  

Ventilación IDA2 (Calidad buena) 25,00 3,42 0 0 0  

0 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -2.873 W 

 Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00  

 Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %  

 Carga de calefacción por unidad de superficie: 134,69 W/m²  

 NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeración y los negativos cargas de calefacción  

 
 



8.13 Difusió d’aire 
 
La difusió d’aire condicionat per les unitats interiors es fa mitjançant conductes de fibra tipus CLIMAVER NETO . 
 
Els elemenst de difusió son: 
 

• Difusors lineals per batre la zona de façana 
• Difusors rotacionals per les zones interiors 
• Reixes de retorn microperforades 

 
 

8.14 Càlcul sistema de difusió. 
  
MÈTODE DE CÀLCUL 
 
Les fórmules de càlcul que s’han utilitzat son les exposades al manual ASHRAE HANDBOOK . FUNDAMENTALS 
1997 editat per l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. d’on reproduïm les 
més importants: 
 
1- Pèrdues de pressió per fricció: 
 

2
···

2v
Dh
LfPf

ρ
=D  i fent servir l’equació de Blasius 04.018.0 ··Re·173,0 −−= Dhf α   

s’obté l’equació per l’aire humit: 

22,1

82,1
3 ··10·1,14·

Dh
vLPf

−=D α  

Aquesta equació es vàlida per a  temperatures compreses entre 15° y 40°, pressions inferiors a la corresponent a 
una altitud de 1000 m. i humitats relatives compreses entre 0% y 90%. 
 
Sent: 
DPf: Pèrdues de pressió per fricció en Pa. 
f: Factor de fricció (adimensional). 
ε:: Rugositat absoluta del material en mm. 
Dh: Diàmetre hidràulic en m. 
v: Velocitat en m/s. 
Re: Numero de Reynolds (adimensional). 
L: Longitud total en m. 
α: Factor que depèn del material utilitzat (adimensional). 
  
Pèrdues de pressió per singularitats: 
 

2
··

2vCoPs
ρ

=D  

Sent: 
DPs: Pèrdues de pressió per singularitats en Pa. 
Co: coeficient de pèrdua dinàmica (adimensional). 
v: Velocitat en m/s. 
ρ: Densitat de l’aire humit kg/m³. 
 
Els coeficients Co de pèrdua de càrrega dinàmica estan tabulats pels diferents tipus d’accessoris  utilitzats 
habitualment a les xarxes de conductes. 
 
Mètodes de dimensionament: 
 
El circuit d'impulsió s'ha calculat usant el mètode de Fregament constantRozamiento constante.  
 



Mètode de Fricció Constant 
 
Consisteix a calcular els conductes de forma que la pèrdua de càrrega per unitat de longitud en tots els trams del 
sistema sigui idèntica. L'àrea de la secció de cada conducte està relacionada únicament amb el cabal d'aire que  
transporta, per tant, a igual percentatge de cabal sobre el total, igual àrea de conductes. 
 
La pressió estàtica necessària en el ventilador es calcula tenint en compte la pèrdua de càrrega en el tram de 
resistència més gran i el guany de pressió degut a la reducció de la velocitat des del ventilador fins al final d'aquest 
tram. 
 

8.15 Càlcul cam-i crític de pèrdues de pressió 
CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO PERSONAL 1- 2,5 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 600x150 0,09000 1,14 1.000,0 3,09 0,00 0,71 0,71 
TRAMO [2-3] Ø153 0,01839 0,87 250,0 3,78 14,28 2,57 16,85 

BI [3] 300x8 0,03600 - 250,0 1,93 0,93 7,18 8,11 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 25,67 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO PERSONAL 1- 2,5 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [8-9] 600x150 0,09000 0,36 1.000,0 3,09 0,00 0,22 0,22 
BR [9] AR 625x325 0,06300 - 1.000,0 4,41 1,54 9,09 10,63 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 10,85 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO COMERCIAL 2 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 400x150 0,06000 1,14 800,0 3,70 0,00 1,11 1,11 
TRAMO [2-4] Ø153 0,01839 0,87 200,0 3,02 12,53 1,71 14,24 

BI [4] 300x8 0,03600 - 200,0 1,54 0,60 4,60 5,19 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 20,55 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO COMERCIAL 2 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [8-9] 600x120 0,07200 0,36 800,0 3,09 0,00 0,28 0,28 
BR [9] AR 625x325 0,06300 - 800,0 3,53 0,99 5,82 6,81 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 7,08 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-15 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 700x150 0,10500 0,92 1.200,0 3,17 0,00 0,58 0,58 
TRAMO [2-10] Ø153 0,01839 1,46 200,0 3,02 12,58 2,87 15,45 

BI [10] 300x8 0,03600 - 200,0 1,54 0,60 4,60 5,19 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 21,23 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-15 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [11-12] 600x140 0,08400 0,28 1.200,0 3,97 0,00 0,29 0,29 
BR [12] AR 625x425 0,08600 - 1.200,0 3,87 1,28 7,02 8,30 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 8,59 
 



CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO PERSONAL 2, 1,5 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 370x150 0,05550 1,55 500,0 2,50 0,00 0,76 0,76 
TRAMO [2-4] 240x150 0,03600 2,00 250,0 1,93 0,40 0,73 1,13 
TRAMO [4-5] Ø153 0,01839 0,49 250,0 3,78 11,52 1,45 12,97 

BI [5] 300x8 0,03600 - 250,0 1,93 0,93 7,18 8,11 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 22,98 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO PERSONAL 2, 1,5 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [6-7] 600x120 0,07200 0,34 500,0 1,93 0,00 0,11 0,11 
BR [7] AR 625x225 0,04000 - 500,0 3,47 0,82 5,64 6,45 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 6,57 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO ADMINISTRACIÓ, 2 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 400x150 0,06000 1,14 800,0 3,70 0,00 1,11 1,11 
TRAMO [2-3] Ø153 0,01839 0,87 200,0 3,02 12,53 1,71 14,24 

BI [3] 300x8 0,03600 - 200,0 1,54 0,60 4,60 5,19 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 20,55 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO ADMINISTRACIÓ, 2 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [8-9] 600x120 0,07200 0,36 800,0 3,09 0,00 0,28 0,28 
BR [9] AR 625x325 0,06300 - 800,0 3,53 0,99 5,82 6,81 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 7,08 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-27 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 300x150 0,04500 1,23 480,0 2,96 0,00 0,89 0,89 
TRAMO [2-4] Ø153 0,01839 0,63 240,0 3,63 10,70 1,74 12,44 

BI [4] 300x8 0,03600 - 240,0 1,85 0,86 6,62 7,48 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 20,80 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-27 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [5-6] 600x110 0,06600 0,18 480,0 2,02 0,00 0,07 0,07 
BR [6] AR 425x225 0,02700 - 480,0 4,93 1,33 11,45 12,78 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 12,85 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO ORGANITZACIÓ, 2 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 400x150 0,06000 1,14 800,0 3,70 0,00 1,11 1,11 
TRAMO [2-3] Ø153 0,01839 0,87 200,0 3,02 12,53 1,71 14,24 

BI [3] 300x8 0,03600 - 200,0 1,54 0,60 4,60 5,19 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 20,55 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO ORGANITZACIÓ, 2 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 



TRAMO [8-9] 600x120 0,07200 0,36 800,0 3,09 0,00 0,28 0,28 
BR [9] AR 625x325 0,06300 - 800,0 3,53 0,99 5,82 6,81 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 7,08 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-18 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [5-6] 210x260 0,05460 1,13 945,0 4,81 0,00 1,64 1,64 

D [6] 
210,00x260,00 

mm 0,05460 - 945,0 4,81 0,00 27,82 27,82 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 29,46 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-18 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 350x150 0,05250 1,60 945,0 5,00 0,00 2,76 2,76 
TRAMO [2-3] 350x150 0,05250 0,71 945,0 5,00 1,06 1,22 2,27 
TRAMO [3-4] 350x150 0,05250 1,57 945,0 5,00 20,93 2,71 23,64 

BR [4] AR 625x425 0,08600 - 945,0 3,05 1,16 4,36 5,51 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 34,19 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO SALA REUNIOS 1-A. 0,8 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 400x150 0,06000 1,14 480,0 2,22 0,00 0,44 0,44 
TRAMO [2-3] Ø153 0,01839 0,87 240,0 3,63 10,72 2,38 13,10 

BI [3] 300x8 0,03600 - 240,0 1,85 0,86 6,62 7,48 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 21,02 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO SALA REUNIOS 1-A. 0,8 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [5-6] 600x100 0,06000 0,36 480,0 2,22 0,00 0,18 0,18 
BR [6] AR 625x225 0,04000 - 480,0 3,33 0,75 5,20 5,95 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 6,13 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-17 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [3-4] 350x150 0,05250 1,40 945,0 5,00 0,00 2,48 2,48 
TRAMO [4-5] 350x150 0,05250 1,17 945,0 5,00 1,57 2,06 3,63 
TRAMO [5-6] 350x150 0,05250 0,37 945,0 5,00 1,57 0,65 2,22 
TRAMO [6-8] 300x150 0,04500 3,40 675,0 4,17 -0,38 4,58 4,20 
TRAMO [8-9] 100x150 0,01500 0,97 45,0 0,83 200,37 0,13 200,50 

BI [9] RLC1 
200x200 

0,01235 - 45,0 1,01 0,21 0,08 0,29 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 213,31 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-17 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 250x250 0,06250 1,32 945,0 4,20 0,00 1,34 1,34 

T [2] 
250,00x250,00 
mm L=250,00 

mm 
0,06250 - 945,0 4,20 0,00 5,31 5,31 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 6,65 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-19 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 



ó Ø (mm) 
TRAMO [3-4] 420x150 0,06300 1,43 1.125,0 4,96 0,00 2,34 2,34 
TRAMO [4-5] 420x150 0,06300 1,02 1.125,0 4,96 1,86 1,67 3,54 
TRAMO [5-6] 420x150 0,06300 3,66 1.125,0 4,96 1,86 6,00 7,86 
TRAMO [6-8] 420x150 0,06300 7,43 855,0 3,77 -0,39 7,39 7,00 
TRAMO [8-9] 210x150 0,03150 4,97 405,0 3,57 4,37 5,96 10,33 

TRAMO [9-10] 210x150 0,03150 0,38 405,0 3,57 1,62 0,45 2,07 

BI [10] 
RLC1 

600x300 0,05420 - 405,0 2,08 1,64 0,31 1,95 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 35,08 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-19 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 430x150 0,06450 1,49 1.170,0 5,04 0,00 2,43 2,43 

T [2] 
430,00x150,00 
mm L=250,00 

mm 
0,06450 - 1.170,0 5,04 0,00 7,64 7,64 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 10,07 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO SALA JUNTAS 1-A, 2 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 550x150 0,08250 0,95 900,0 3,03 0,00 0,59 0,59 
TRAMO [2-4] 480x150 0,07200 2,24 600,0 2,31 0,63 0,88 1,51 
TRAMO [4-5] 270x150 0,04050 2,20 300,0 2,06 0,22 0,86 1,07 
TRAMO [5-6] Ø153 0,01839 0,27 300,0 4,53 16,64 1,10 17,74 

BI [6] 300x8 0,03600 - 300,0 2,31 1,34 10,34 11,68 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 32,59 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO SALA JUNTAS 1-A, 2 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [8-9] 600x100 0,06000 0,28 900,0 4,17 0,00 0,44 0,44 
BR [9] AR 625x425 0,08600 - 900,0 2,91 0,72 3,95 4,67 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 5,11 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO SALA REUNIONS 1-B 0,8 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 300x150 0,04500 0,33 480,0 2,96 0,00 0,24 0,24 
TRAMO [2-4] 190x150 0,02850 1,99 240,0 2,34 0,52 1,17 1,68 
TRAMO [4-5] Ø153 0,01839 0,27 240,0 3,63 10,62 0,73 11,35 

BI [5] 300x8 0,03600 - 240,0 1,85 0,86 6,62 7,48 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 20,75 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO SALA REUNIONS 1-B 0,8 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [6-7] 600x100 0,06000 0,10 480,0 2,22 0,00 0,05 0,05 
BR [7] AR 625x225 0,04000 - 480,0 3,33 0,75 5,20 5,95 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 6,00 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO SALA REUNIONS 2, 1,5 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 400x200 0,08000 1,14 600,0 2,08 0,00 0,31 0,31 
TRAMO [2-3] Ø180 0,02545 0,87 300,0 3,27 8,73 1,62 10,36 

BI [3] 400x16 0,04500 - 300,0 1,85 1,38 4,23 5,61 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 16,27 



 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO SALA REUNIONS 2, 1,5 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [5-6] 600x100 0,06000 0,36 600,0 2,78 0,00 0,28 0,28 
BR [6] AR 625x225 0,04000 - 600,0 4,17 1,18 8,12 9,30 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 9,57 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-12 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 600x150 0,09000 0,92 1.200,0 3,70 0,00 0,80 0,80 
TRAMO [2-9] Ø153 0,01839 1,46 200,0 3,02 15,10 2,87 17,97 

BI [9] 300x8 0,03600 - 200,0 1,54 0,60 4,60 5,19 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 23,96 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-12 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [11-12] 600x140 0,08400 0,28 1.200,0 3,97 0,00 0,29 0,29 
BR [12] AR 625x425 0,08600 - 1.200,0 3,87 1,28 7,02 8,30 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 8,59 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-23 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 600x150 0,09000 0,95 1.200,0 3,70 0,00 0,83 0,83 
TRAMO [2-3] 600x150 0,09000 2,02 900,0 2,78 0,92 1,04 1,96 
TRAMO [3-5] 400x150 0,06000 1,15 600,0 2,78 0,24 0,67 0,90 
TRAMO [5-6] 290x150 0,04350 3,60 300,0 1,92 1,92 1,20 3,12 
TRAMO [6-7] Ø153 0,01839 1,01 300,0 4,53 16,69 4,15 20,85 

BI [7] 300x8 0,03600 - 300,0 2,31 1,34 10,34 11,68 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 39,34 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-23 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [11-12] 600x140 0,08400 0,28 1.200,0 3,97 0,00 0,29 0,29 
BR [12] AR 625x425 0,08600 - 1.200,0 3,87 1,28 7,02 8,30 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 8,59 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO OFFICE. 0,8 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 400x150 0,06000 0,72 480,0 2,22 0,00 0,28 0,28 
TRAMO [2-3] Ø153 0,01839 0,87 240,0 3,63 10,72 2,38 13,10 

BI [3] 300x8 0,03600 - 240,0 1,85 0,86 6,62 7,48 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 20,86 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO OFFICE. 0,8 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [5-6] 600x110 0,06600 0,18 480,0 2,02 0,00 0,07 0,07 
BR [6] AR 425x225 0,02700 - 480,0 4,93 1,33 11,45 12,78 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 12,85 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO ESTRATEGIA, 2 IMPULSIÓN 

Referencia Dimensiones Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 



(Horz.xVert.) 
ó Ø (mm) 

TRAMO [1-2] 400x150 0,06000 1,14 800,0 3,70 0,00 1,11 1,11 
TRAMO [2-7] Ø153 0,01839 0,87 200,0 3,02 12,53 1,71 14,24 

BI [7] 300x8 0,03600 - 200,0 1,54 0,60 4,60 5,19 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 20,55 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO ESTRATEGIA, 2 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [8-9] 600x120 0,07200 0,36 800,0 3,09 0,00 0,28 0,28 
BR [9] AR 625x325 0,06300 - 800,0 3,53 0,99 5,82 6,81 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 7,08 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-20 IMPULSIÓN 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [5-6] 430x150 0,06450 1,30 1.170,0 5,04 0,00 2,18 2,18 

D [6] 
430,00x150,00 

mm 0,06450 - 1.170,0 5,04 0,00 30,56 30,56 

TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 32,74 
 

CAMINO CRÍTICO DEL CIRCUITO VENTILADOR 1-20 RETORNO 

Referencia 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 
Área (m²) Long. (m) Caudal (m³/h) Veloc. (m/s) Ps (Pa) Pe (Pa) Pt (Pa) 

TRAMO [1-2] 350x150 0,05250 1,87 945,0 5,00 0,00 3,24 3,24 
TRAMO [2-3] 350x150 0,05250 2,71 945,0 5,00 3,40 4,68 8,08 
TRAMO [3-4] 350x150 0,05250 1,50 945,0 5,00 3,40 2,59 5,99 

BR [4] AR 625x425 0,08600 - 945,0 3,05 1,16 4,36 5,51 
TOTAL ACUMULADA - - - - - - - 22,82 
 

Abreviaturas: 

• Long: Longitud del conducto  

• Ps: Pérdida de presión en la transformación de entrada  

• Pe: Pérdida de presión en el elemento  

• Pt: Pérdida de presión total  

 

9 Xarxa aigua freda sanitària 

9.1 Descripció general, i distribució 
 
Es modifica la instal.lació del nucli de serveis i neteja per a adpatar-la a la nova distribució d’arquitectura. 
 
Canonades en PP-R 
 

9.1.1 Valvuleria i elements auxiliars de la xarxa de distribució d'AFS: 
 
Les vàlvules que es muntaran en la xarxa de distribució d'aigua freda seran del tipus bola per a diàmetres igual 
o inferior a 30 mm i del tipus papallona per a diàmetre superior. 
 
En l'interior dels banys petits i locals amb consum d'aigua, s'instal·laran vàlvules de pas en l'alimentació abans 
d'efectuar la distribució en l'interior de cada local. 
 



Es col·locaran vàlvules de pas en cada alimentació a un grup o zona de serveis, d'aquesta manera es faciliten 
els treballs de reparació i manteniment al poder sectoritzar la xarxa de distribució. 
 
 

9.1.2 Aïllament de canonades d'AFS 
 
S'aïllaran totes les canonades d'aigua freda per evitar condensacions. No s'aïllaran les canonades de buidat, 
sobreeixidors i sortides de vàlvula de seguretat en l'interior de les centrals tècniques. També es deixaran sense 
aïllar les canonades de baixada d'alimentació als aparells sanitaris, però es protegiran amb tub d’acer 
galvanitzat per facilitar la seva lliure dilatació i evitar el contacte entre el material d'obra i les canonades, en el 
cas d’algun tram encastat. 
 
L'aïllament escollit és a base de camisa aïllant sintètica amb barrera de vapor, ARMAFLEX AF, amb accessoris 
aïllats a base del mateix material. 
 
Un cop acabada la instal·lació de les canonades, aquestes es senyalitzaran amb cinta adhesiva de colors 
normalitzats, segons normes DIN, en trams de 2 a 3 metres de separació i coincidint sempre en els punts de 
registre, tocant a vàlvules o elements de regulació. 
 

9.1.3 Taula cabal instal·lat 
 

CAUDAL INSTALADO AGUA FRÍA 

Tipo de aparato Caudal unidad (dm³/s) Número de aparatos Caudal total (dm³/s) 

Fregadero doméstico 0,200 1 0,200 

Inodoro con cisterna 0,100 2 0,200 

Lavabo 0,100 2 0.200 

Vertedero 0.200 1 0.200 

TOTAL AGUA FRÍA - 6 0.80 

 
 

 
 

Valvuleria i elements auxiliars de la xarxa de distribució d'AFS: 
 
Les vàlvules que es muntaran en la xarxa de distribució d'aigua freda seran del tipus bola per a diàmetres igual 
o inferior a 30 mm i del tipus papallona per a diàmetre superior. 
 
En l'interior dels banys petits i locals amb consum d'aigua, s'instal·laran vàlvules de pas en l'alimentació abans 
d'efectuar la distribució en l'interior de cada local. 
 
Es col·locaran vàlvules de pas en cada alimentació a un grup o zona de serveis, d'aquesta manera es faciliten 
els treballs de reparació i manteniment al poder sectoritzar la xarxa de distribució. 
 
 

Aïllament de canonades d'AFS 
 
S'aïllaran totes les canonades d'aigua freda per evitar condensacions. No s'aïllaran les canonades de buidat, 
sobreeixidors i sortides de vàlvula de seguretat en l'interior de les centrals tècniques. També es deixaran sense 
aïllar les canonades de baixada d'alimentació als aparells sanitaris, però es protegiran amb tub d’acer 
galvanitzat per facilitar la seva lliure dilatació i evitar el contacte entre el material d'obra i les canonades, en el 
cas d’algun tram encastat. 
 
L'aïllament escollit és a base de camisa aïllant sintètica amb barrera de vapor, ARMAFLEX AF, amb accessoris 
aïllats a base del mateix material. 
 



Un cop acabada la instal·lació de les canonades, aquestes es senyalitzaran amb cinta adhesiva de colors 
normalitzats, segons normes DIN, en trams de 2 a 3 metres de separació i coincidint sempre en els punts de 
registre, tocant a vàlvules o elements de regulació. 
 

9.2 Xarxa aigua calenta sanitària 
 
La instal·lació d'aigua calenta sanitària per a l'edifici s'inicia en una derivació del col·lector d’aigua freda que es 
conduirà al bescanviador existent i que està alimentat en el seu primari per la instal·lació de captació d’energia 
solar tèrmica existent en l’edifici 
 
Es preveu un acumuldors eléctric de 30 ltrs. per la pica de l’office  
 

9.3 Distribució interior: xarxes d’aigua freda i calenta 
 
S’empraran preferentment vàlvules i aixetes automàtiques tipus “Presto” del tipus de pressió a totes aquelles on 
l’obturació al pas de l’aigua es realitzi gradualment i no de sobte, a fi d’evitar l’efecte de l’acció dinàmica 
produïda pel tancament brusc. 
 
La connexió de les vàlvules i aixetes a les canonades de coure recuit, tant les de pas amb florons cromats com 
les aixetes dels aparells sanitaris, es farà mitjançant racors de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. En 
cap cas es permetrà soldar-les directament als tubs. 
 
Cal posar claus de pas en llocs fàcilment accessibles per a l’usuari dins la xarxa interior del centre, de manera 
que es pugui independitzar cada servei sanitari sense que afecti el subministrament normal a la resta de la 
instal·lació. 

 

10 Sanejament Fecal 
 
Connexió dels nous sanitaris a la xarxa existent amb canonada de PVC 
 
 
DIMENSIONAT DE LA XARXA D´ EVACUACIÓ D´AIGÜES FECALS 
 
 Xarxa de petita evacuació d´aigües residuals. 
 
Derivacions individuals. 
 
 L´adjudicació de UDs a cada tipus d´aparell i els diàmetres mínims de sifons i derivacions individuals 
s´estableixen en funció de l´us privat o públic segons la taula següent: 
 
 

Tipus d´aparell sanitari 
Unitats de desguàs UD 

Diàmetre mínim sifó i 
derivació individual (mm.) 

Ús privat Ús públic Ús privat Ús públic 

     
Lavabo 1,0 2,0 32,0 40,0 
Bidet 2,0 3,0 32,0 40,0 

Ducha 2,0 3,0 40,0 50,0 
Bañera con ducha 3,0 4,0 40,0 50,0 
Bañera sin ducha 3,0 4,0 40,0 50,0 

Polibán 3,0 -- 40,0 -- 
Inodoro con cisterna 4,0 5,0 100,0 100,0 

Inodoro con fluxómetro 8,0 10,0 100,0 100,0 
Placa turca -- 8,0 -- 100,0 
Lavacuñas -- 6,0 -- 80,0 



Tipus d´aparell sanitari 
Unitats de desguàs UD 

Diàmetre mínim sifó i 
derivació individual (mm.) 

Ús privat Ús públic Ús privat Ús públic 

Urinario de pedestal -- 4,0 -- 50,0 
Urinario Suspendido -- 2,0 -- 40,0 
Fregadero de cocina 3,0 6,0 40,0 50,0 

Fregadero de laboratorio -- 2,0 -- 40,0 
Lavadero 3,0 -- 40,0 -- 
Vertedero -- 8,0 -- 100,0 

Fuente para beber 0,5 0,5 25,0 25,0 
Sumidero sifónico 1,0 3,0 40,0 50,0 

Lavavajillas 3,0 6,0 40,0 50,0 
Lavadora 3,0 6,0 40,0 50,0 

Cuarto de baño (lavabo, inodoro con 
cisterna, bañera y bidet) 7,0 -- 100,0 -- 

Cuarto de baño (lavabo, inodoro con 
fluxómetro, bañera y bidet) 8,0 -- 100,0 -- 

Cuarto de aseo (lavabo, inodoro con 
cisterna y polibán) 

6,0 -- 100,0 -- 

Cuarto de aseo (lavabo, inodoro con 
fluxómetro y polibán) 

8,0 -- 100,0 -- 

 
 
Pots sifónics o sifons individuals 

 
Els sifons individuals tindran el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs connectada. 

 
Els pots sifònics es triaran en funció del nombre i tamany de les entrades i amb l´alçada mínima recomanada 

per evitar que la descàrrega d´un aparell sanitari alt surti per un altre de menor alçada. 
 
 
Ramals colectors 
 

S´utilitzarà la taula següent pel dimensionat de ramals col.lectors entre aparells sanitaris i la baixant segons 
el nombre màxim d´unitats de desguàs i la pendent del ramal col.lector. 
 

Diàmetre mm. 
Màxim nombre de Uds 

 
1 % 

Pendent 
2 % 

 
4 % 

32 -- 1 1 
40 -- 2 3 
50 -- 6 8 
63 -- 11 14 
75 -- 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1150 1680 

 
 
Baixants d´aigües residuals 
 

El dimensionat de les baixants es farà d´acord amb la taula següent on es fa correspondre el nombre de 
plantes de l´edifici amb el nombre màxim de UDs y el diàmetre que li correspondria a la baixant, coneixent que el 
diàmetre de la mateixa serà únic en tota la seva alçada i considerant també el màxim cabal que pot descarregar en 
la baixant des de cada ramal sense contrapressions en aquest. 
 



Diàmetre mm. 
Màxim nombre d´Uds, per una 

alçada de baixant de: 
Màxim nombre d´Uds, en cada 

ramal per una alçada de baixant de: 
Fins 3 plantes Més de 3 plantes Fins 3 plantes Més de 3 plantes 

50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 1120 400 160 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 

 
 
 Col.lectors horitzontals d´aigües residuals 
 

Mitjançant la utilització de la Taula següent, obtenim el diàmetre en funció del màxim nombre de UDs i de la 
pendent. 
 

Diàmetre mm. 
Màxim nombre de Uds 

 
1 % 

Pendent 
2 % 

 
4 % 

50 -- 20 25 
63 -- 24 29 
75 -- 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3500 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 

 

11 Protecció contra incendis 
 
Es preveuen les següents instal.alcions de protecciño contra incendis. 

• Detecció 
• Polsadors alarma 
• BIE’s 25 
• Extintors 

Els detectors i polsadors es connectaran a la instal.lació existent de l’edifici. 
 
Les BIE’s també es connecten a la xarxa existent que alimenta les manegues actualment instal.lades. 
 
Es dona compliment a la normativa de protecció contra incendis en tot l’ambir d’actució del projecte; PL6 i la part 
afetada de PL2 
 

12 Comunicacions  

12.1 Instal·lació xarxa integrada veu i dades 

12.1.1 Introducció 
S’implanta un sistema de cablejat estructurat (SCE) que asseguri el correcte funcionament de cadascun dels 
sistemes de telecomunicació previstos, configurant la infraestructura de connectivitat passiva. 
El sistema de cablejat es composa dels següents subsistemes: 



 Subsistema de Campus 
 Subsistema Vertical 
 Subsistema Horitzontal 
 Subsistema d’Usuari 
 Subsistema d’Administració 

Al tractar-se d’una reforma, només afecta a la distribució horizontal del sistema de cablejat, amb les preses de lloc 
de treball i l’administració en el rack existent a planta 1. Per tant el projecte no contempla el subsistema de Campus 
ni el Vertical.  
Tot i que en el projecte de cablejat es dissenya el sistema de cablejat tot nou, el cablejat actual té menys de 3 anys, 
pel que en la mida del possible es podrà reutilitzar.  
Els nous elements (cable, preses i panells) hauran de ser de la mateixa marca i característiques que els existents. 
Els cables i elements que no es reutilitzin, tant d’instal·lacions en funcionament com antigues, s’hauran de retirar i 
sanejar el rack per deixar espai a les noves instal·lacions. 
 
 
 
 
 
 

12.1.2 Disseny del sistema de cablejat estructurat 
 
Sala Tècnica 
Pels sistemes IT, i concentrar el cablejat estructurat de l’edifici, aquest té una sala tècnica a la planta 1. 
El cablejat estructurat de la planta es portarà al rack corresponent d’aquesta sala. 
Tipus de cablejat estructurat 
S’instal.la una xarxa de cablejat estructurat cat 6 F/UTP entre un armari rack i els punts de treball 
 
La xarxa es cat 6 F/UTP, i es considera un punt per lloc de treball. 
 
 Aquesta instal·lació permet fer arribar a tots els espais de l’edifici un cablatge integral, composat per un component 
de cablatge físic. El cablatge físic es disposarà en estructura d’arbre radial, amb un armari principal de 
comunicacions del qual partiran tots els cables de connexió cap als espais del centre, constituint la xarxa informàtica 
del local. 
 
Per donar solució a les necessitats de transmissió de veu i dades de l’edifici s’ha estudiat la implantació d’un cablejat 
estructurat d’altes prestacions que permeti integrar, de forma total i còmoda, totes les normatives de transmissió que 
existeixen actualment, tant en l’entorn de xarxes com a nivell de grans sistemes. Igualment, permetrà integrar dins 
els límits de la normativa actual del canal de transmissions que marca la categoria del cablejat, escollida en el 
projecte cat. 6, aquells nous protocols de transmissió que apareguin, mitjançant adaptadors i connectors adequats, 
durant el període de garantia del sistema ofert pel fabricant del cablejat, que en cap cas pot ser inferior a 20 anys. 
 
El cable de comunicacions de 4 parells trenat tipus F/UTP, categoria 6 (clase E), (23 AWG), segons norma 
ANSI/EIA/TIA-568, amb coberta de baixa emisió de fums i sense halògens, ànima en creu per a separació dels 
parells, amb pantalla, anirà sota canal de distribució d’alumini, de les dimensions i característiques que es detallen 
als plànols. 
 
S’hauran de certificar per part del fabricant tots els punts de veu i dades i preses de telefonia, segons normativa 
ISO/IEC 11801:2002, Classe E. Es lliuraran a la direcció facultativa tots els certificats d'homologació i calibrat de 
l'equipament en format electrònic. 
 
 
Les normatives a aplicar per a la instal·lació de l’armari de comunicacions són les següents: 
 
UNE-20539-1:1996 Dimensions de les estructures mecàniques de la sèrie de 482,6 mm. Part 1: Pannells i bastidors. 
UNE-20539-2:1996 Dimensions de les estructures mecàniques de la sèrie de 482,6 mm. Part 2: Armaris i passos de 
les estructures de bastidors. 



UNE-20539-3:1996 Dimensions de les estructures mecàniques de la sèrie de 482,6 mm. Part 3: Sub-bastidors i 
unitats connectables associades. 
 
Estructura general del cablatge. 
 
En general, es faran arribar tots els cables a l’armari principal de comunicacions del local, que es constituirà el nucli 
de comunicacions principal. El cablatge suportarà els estàndards més avançats, en el nostre cas categoria 6. Els 
cables seran de coure i finalitzaran en rosetes amb connexions RJ45. La longitud d’aquests cables no pot ser 
superior a 90 metres. Si es produeixen distàncies superiors, caldrà donar lloc a un estudi específic, disposant 
elements repetidors intermedis o connexions per fibra, segons el cas. En el nostre cas cap distància supera el 90 
metres. Aquesta safata es compartirà amb els cables elèctrics amb panell separador, separats dels de veu/dades al 
mebys 20 cm. A l’aula els cables circularan per canaleta d’acer galvanitzat. Els trajectes dels cables es faran de 
forma que tinguin radis d’obertura els més oberts possibles, evitant sempre que sigui els angles rectes.  Els cables, 
rosetes i punts de connexió s’han de retolar per facilitar el manteniment de les connexions i l’aplicació d’eventuals 
modificacions. 
 
La normativa a aplicar serà la següent: 
 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT, Reial Decret 842/2002) 
UNE-EN 50173-1:2005 Tecnologia de la informació. Sistemes de cablejat genèric. Part 1: Requisits generals i àrees 
d’oficina. 
UNE-EN 50174-3:2005 Tecnologia de la informació. Instal·lació del cablejat. Part 3: Mètodes i planificació de la 
instal·lació en l’exterior d’edificis. 
UNE-EN 50346:2004 Tecnologia de la informació. Instal·lació del cablejat. Assaig de cablejats instal·lats. 
UNE-EN 50310:2002 Aplicació de la connexió equipotencial i de la posada a terra en edificis amb equips de 
tecnologia de la informació. 
UNE-EN 50174-1:2001 Tecnologia de la informació. Instal·lació del cablejat. Part 1: Especificació i assegurament de 
la qualitat. 
UNE-EN 50174-2:2001 Tecnologia de la informació. Instal·lació del cablejat. Part 2: Mètodes i planificació de la 
instal·lació en l’interior d’edificis. 
 
Durant la recepció de la instal·lació de veu-dades aquesta s’ha de certificar per a la categoria del cablejat instal·lat. 
Els puntsde veu-dades s’han d’etiquetar durant la seva execució per a facilitar una correcta posada en marxa de la 
instal·lació i el seu posterior manteniment 
 
Els tubs i les safates es dimensiones de manera que permetin un increment d’ampliació de fins a un 50% del 
nombre de cables que poden transportar. 
 
Tots els punts de treball s’hauran d’acabar en connectors femella RJ45 en caixes de superfície o encastades a paret 
o mampares de tancament d’espais. 
Tots el components hauran de ser del mateix fabricant existent (AMP Netconnect), instal·lats per instal·lador 
homologat, per obtenir la garantia del fabricant del sistema. 
 
Subsistema lloc de treball 
El lloc de treball és l’extrem de l’enllaç on es connecten els equips amb fuetets adients. El Cablejat Estructurat 
permet la flexibilitat de connectar diferents dispositius. 
S’instal·laran preses RJ45 segons es marca en plànols: 

 2 preses per lloc de treball. 
 1 presa al sostre per previsió antenes WIFI, càmeres, sistema de control d’accés. 

Les preses s’instal·laran a mecanismes d’encastar e inclouen el caixetí per encastar a la mampara de separació 
d’espais, l’adaptador a la presa RJ45 i el marc embellidor. S’instal·laran junt amb preses elèctriques. 
Etiquetat del sistema de cablejat estructurat 
Per facilitar l’administració i manteniment del sistema de cablejat estructurat. 
S’etiquetaran, amb retolador permanent cables, i amb etiquetes a presa lloc de treball i presa a panell de parcheig al 
rack 
 Tipus cable – Rack - Planta – Nº presa 

Ex.: C6-P6-12 (Cable Cat 6, presa 12 de planta 6) 
En el rack, per estalviar espai, només s’indicarà planta i nº de presa. 



 
 

12.1.3 Proves i documentació 
 
PROVES 
Per comprovar la correcta instal·lació del cablejat, l’instal·lador haurà de certificar el 100% dels punts de dades: 
coure. 
Amb aquesta certificació el fabricant del sistema de cablejat entregarà la garantía del sistema per un mínim de 20 
anys. 
S’usarà una eina de certificació com el Fluke DSP-4300 o equivalent. S’obtindrà el certificat d’acord a enllaços 
permanents de Cat 6 / Classe E 
DOCUMENTACIÓ 
Al final de la instal·lació, s’haurà d’entregar la següent documentació 

 Fitxes de producte de tots els materials instal·lats 
 Informes de certificació del 100% dels punts 
 Plànols de planta amb ubicació de tots els punts i la seva identificació en plànol 

 

12.2 Instal·lacions audiovisuals. 

12.2.1 Introducció 
En quant a instal·lacions audiovisuals només es requereix un sistema de projecció a la sala de juntes. 
A la sala de juntes actual es reubicarà una pantalla de projecció d’uns 120 cm d’amplada motoritzada a la posició 
marcada en plànols. 
S’especifica en projecte un model de projector, però no s’inclou en l’abast del mateix.  
 

12.2.2 Disseny de la instal·lació 
Pantalla de projecció 
La pantalla de projecció motoritzada existent es canviarà de lloc a dins la mateixa sala. S’haurà d’adaptar el nou fals 
sostre per instal·lar la pantalla. 
Requereix un punt de corrent al sostre per alimentar el motor, amb un polsador de baixada i pujada de la pantalla, al 
costat amb el polsador de control d’il·luminació de la sala. 
Projector 
El projector es penjarà del sostre, a una distància d’uns 2 m de la pantalla, per projectar a l’amplada de la mateixa, 
de 1,2 m. 
El projector tindrà les següents característiques. 

 5000 lumens 
 FullHD 1080p, resolució 1920 x 1080  
 Projecció 16:9 
 Contrast 15.000 : 1 
 Diferents entrades, imprescindible 2 HDMI, més DVI, VGA, etc, 
 Altaveus integrats 2 x 15W 
 Correcció horitzontal i vertical 
 1,07 billions de colors 

El projector es selecciona per unes condicions de baixa luminositat ambiental. No es preveu fer projeccions amb 
llum natural de dia, pel que les persianes haurien d’estar baixades. 
La connexió de dispositius: tablets, portàtils, PC’s, DVD, etc. es farà de manera inalàmbrica. S’instal·larà un 
dispositiu inalàmbric que consisteix en: 



 Emissor inalàmbric, d’alcans fins a 20 m, amb entrada HDMI 1.4. El seu reduït tamany permet col·locar-lo en 
qualsevol lloc (només necessita un presa de corrent) facilitant la connexió del dispositiu reproductor. 

 Receptor inalàmbric, al sostre junt amb el projector. Es connecta amb fuetet HDMI al projector. Necessita una 
presa de corrent. 

El sistema permet la transmissió via radio de senyal de vídeo FullHD 1080p. 
El projector té dos altaveus de 15 W de potència per reproduir l’àudio de la senyal HDMI, fent innecessari la 
instal·lació d’altaveus i reduint la complexitat de la instal·lació. La qualitat del so és suficient per reproduir àudio de 
presentacions, però no per fer projeccions de cinema per exemple.  
 

12.2.3 Proves i documentació 
PROVES 
Es comprovarà el funcionament del sistema.  
DOCUMENTACIÓ 
Al final de la instal·lació, s’haurà d’entregar la següent documentació 

 Fitxes de producte de tots els materials instal·lats 

12.3 Sistema de seguretat contra intrusió i control d’accés. 

12.3.1 Introducció 
A l’edifici hi ha un sistema de seguretat contraintrusió i de control d’accés. A la planta a reformar s’instal·laran 
elements compatibles amb el sistema existent. 
S’aprofitaran els elements existents, inclús el cablejat. On s’indiqui en planells s’instal·laran de nous. 
Els sistemes de seguretat son: 

 Control d’accés 
 Seguretat contraintrusió 
 CCTV 

12.3.2 Control d’accés 
Per a l’accés a la planta des del vestíbul d’ascensors s’instal·len lectors de targes de proximitat del sistema existent 
de control d’accés. 
El control d’accés s’instal·larà a les portes d’accés a la planta des del vestíbul d’ascensors. Actualment hi ha dos 
portes, pel que s’afegirà un de nou a la tercera porta. 
Com s’ha dit, serà compatible amb el sistema del fabricant Dorlet existent. 
A la porta on s’instal·la un de nou, aquest consistirà: 

 CPU o mòdul de control d’una porta. Amb connexió Ethernet per funcionament on-line. Memòria RAM amb 
bateria per emmagatzemar 500 targetes empleats i 95 de visites, 800 missatges d’accés. Dóna alimentació a 
tots els elements que se li connectes: lector de targetes, pany elèctric. 

 Lector mural de targetes per proximitat iClass o Mifare, en el costat de la porta del vestíbul d’ascensors. Es 
connecta a la CPU amb cable estructurat.  

 Pany elèctric (inclós en el projecte d’arquitectura i acavats), connectat amb cable de 2x1,5 mm2 a la CPU. 
 Contacte magnètic encastat al marc de la porta per detectar obertures de la porta no autoritzades. Es connecta 

a la CPU amb cable de 2x0,22 mm2. 
 Polsador de sortida en el costat oposat al vestíbul ascensors. Es connecta a la CPU amb cable de 2x0,22 mm2. 

Com s’ha dit es reutilitzaran la CPU i lector de dues portes. El contacte magnètic, pany elèctric, polsador de sortida 
en la sèrie de mecanismes que s’especifiqui en el projecte d’arquitectura i el cablejat necessari d’aquestos elements 
amb la CPU seran nous. 
A la porta nova, tots els elements seran de nova instal·lació. 



12.3.3 CCTV 
Només hi ha una càmera a la planta, en el vestíbul d’ascensors. Aquesta càmera existent s’instal·larà de nou en el 
mateix punt, adaptada al nou sostre. El cablejat de connexió d’aquesta càmera es reutilitzarà. 
 

12.3.4 Seguretat d’intrusió. 
Actualment hi ha tres volumètrics de paret a l’interior de la planta i un volumètric de sostre al vestíbul d’ascensors. 
La ubicació d’aquestos elements es mantindrà, pel que únicament cal reinstal·lar-los una vegada hagi acabat les 
feines d’obra. Es reutilitzarà el mateix cablejat. 
 

12.3.5 Proves i documentació 
PROVES 
Es comprovarà el funcionament del sistema en general:  

 Activació de l’alarma quan s’activi una detector de zona. 
 Comprovació del funcionament dels sistemes de control d’accés i CCTV. 

DOCUMENTACIÓ 
Al final de la instal·lació, s’haurà d’entregar la següent documentació 

 Fitxes de producte de tots els materials instal·lats 
 Plànols de planta amb ubicació de tots els elements i la seva identificació en plànol 
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