
Projecte Constructiu d’una nau industrial  AMIDAMENTS     

1. Urbanització 

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
01 URBANITZACIÓ Capítol       1
E2212122      Partida m3 Excavació rebaix capa terra 

veg.,m.mec.,càrr.mec. 56 1.560,00 

   Excavació per a rebaix en capa de terra 
vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió   

E2R34269      Partida m3 Transport terres monodipòsit/centre 
recic.,càrrega mec.,camió 12 15 1.560,00 

   Transport de terres a monodipòsit o centre 
de reciclatge, carregat amb mitjans 
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, 
amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
més de 10 i fins a 15 km 
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2. Excavació 

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
02 EXCAVACIÓ Capítol       1
E2221422      Partida m3 Excavació rasa/pou 

h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. 16 89,82 

   Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de 
fondària, en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica sobre camió   

E222B623      Partida m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny 
tràns.,m.mec.+terres deix.vora  318,00 

   Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions 
sanejament de fins a 1 m de fondària, en 
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i 
amb les terres deixades a la vora   

   02 EXCAVACIO 
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3. Formigons 

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
03 FORMIGONS Capitol       1
E3Z112Q1      Partida m2 Capa neteja+anivell. G=10cm,HM-

20/P/40/I,camió 3 153,36 

   Capa de neteja i anivellament de 10 cm de 
gruix de formigó HM-20/P/40/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 40 mm, abocat des de camió   

E31522G3      Partida m3 Formigó rasa/pou fonament, HA-
25/P/20/IIa,cubilot 5 74,69 

   Formigó per a rases i pous de fonaments, 
HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat 
amb cubilot   

E93617B0      Partida m2 Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cm 16 491,25 
   Solera de formigó HA-25/P/20/I, de 

consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, de 15 cm de gruix   

E32G1000      Partida m2 Mur terra armada amb bloc,malla,ancoratge 
galv. 40 71,10 

   Mur de terra armada amb bloc col.locat amb 
malla i ancoratge d'acer galvanitzat entre 
peces  
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4. Sanejament 

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
04 SANEJAMENT Capitol       1
EDD15094      Partida m Paret pou D=80cm,peces 

prefab.form.,col.mort.1:6 2 1,00 

   Paret per a pou circular de D=80 cm, de 
peces prefabricades de formigó, col·locades 
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l   

ED15B871      Partida m Baixant PVC 
massissa,B,D=125mm,fix.mec.brides 24 91,00 

   Baixant de tub de PVC, de paret massissa, 
àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les 
peces especials i fixat mecànicament amb 
brides   

i p.p. de pec Partida m Clavegueró PVC de 
D=160mm,estructurada,soler.10cm,rebl.10cm 
sob. 

7 72,50 

   Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, 
de paret estructurada i p.p. de peces 
especials, totalment instal.lat. 

  

ED7FL00A      Partida m Clavegueró PVC de 
D=200mm,estructurada,soler.10cm,rebl.10cm 
sob. 

5 93,00 

   Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, 
de paret estructurada, en solera de 10 cm i 
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb 
formigó   

ED7FL00C      Partida m Claveguero PVC de D= 110 mm 10 27,00 
   Clavegueró amb tub de PVC de D=110 mm, 

de paret estructurada, i p.p. de peces 
especials, totalment instal.lat.   

ED7FL00E      Partida m Claveguero PVC de D= 90 mm 3 45,00 
   Clavegueró amb tub de PVC de D=90 mm, de 

paret estructurada, i p.p. de peces especials, 
totalment instal.lat. 

  

ED7FL00D      Partida m Claveguero PVC de D= 40 mm 3 12,50 
EDD2          Capítulo u ARQUETA DE PAS / SIFONICA 2 7,00 
   Arqueta de pas o sifonica per recollida aigues 

proces o plujades, de domensions 68x68, 
formada amb parets de gero 15 cm 
remolinada i lliscada a l'interior   

E9386052      Partida u Arqueta de pas / sifonica 1,00 
   Arqueta de pas o sifonica per recollida aigues 

proces o plujades, de domensions 68x68, 
formada amb parets de gero 15 cm 
remolinada i lliscada a l'interior 

  

EDDZ6DD4      Partida u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa 
abatib+tancapas D=600 1 7,00 
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   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de 
registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure 
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons 
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter   

ED551         Partida u Bonera sifonica inox 20x20 4 4,00 
   Bonera sifonica d'acer inoxidable AISI 304 de 

3 mm de gruix, de sortida vertical o lateral per 
recollida d'aigues de procès, instal.lat i 
connexionat a tub PVC 160 mm inclus p.p. de 
petit material de fixació i mitjans auxiliars.   

ED111P21      Partida m Desg.ap.sanitari de tub polipropilè,D=40mm 2 3,00 
   Desguàs d'aparell sanitari de tub de 

polipropilè, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, 
caixa o clavegueró   

   04 SANEJAMENT 1
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5. Estructura 

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
05 ESTRUCTURA Capítol       1
E4435111      Partida kg Acer A/42-B (S 275 

JR),p/bigap.simp.,perf.lam.,IP,HE,UP,col.a ob 32 12.193,20 

   Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues 
formades per peça simple, amb una capa 
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats 
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, i 
col.locat a l'obra 

  

E4415112      Partida kg Acer A/42-B (S 275 
JR),pilars,p.simp.,lam.,IP,HE,UP,col.obra sol 32 9.859,50 

   Acer A/42-B (S 275 JR), per a pilars formats 
per peça simple i amb una capa d'imprimació 
antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb 
soldadura 

  

E4425024      Partida kg Acer A/42-B (S 275 
JR),p/ancor.,antiox.,perf.lam.L,LD,T,rodó,qua 8 2.500,00 

   Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements 
d'ancoratge, amb una capa d'imprimació 
antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, 
rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al 
taller i col.locat a l'obra 
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6. Coberta 

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
06 COBERTA    Capítol       1 
E09IMP080     Partida m2 CUB.PANEL CHAPA PRE-50 I/REMATES 40 460,00 
   Cubierta formada por panel de chapa de acero 

en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas 
de 0,6 mm. con núcleo de espuma de 
poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total 
de 50 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, 
limahoyas, cumbrera, remates laterales, 
encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 
500 mm. de desarrollo medio, instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTG-8,9,10 y 11, medida en verdadera 
magnitud. Incluso canalon aislado. 

E561U001      Partida m2 Lluernari placa policarbonat 
cel.lular,g=10mm,suports perfil alu 48,00 

   Lluernari de placa de policarbonat cel.lular de 
10 mm de gruix, amb suports de perfil 
d'alumini i junts d'estanquitat, col.locat 

   06 COBERTA 1 
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7. Forjats 

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
07 FORJATS    Capítol       1 
E4LV95HQ      Partida m2 Llosa alveol.form.pretesat p/sostre 30+5,h=29-

30cm ampl.=100cm,a 32 288,00 
   Llosa alveolar de formigó pretesat per a forjat 

30+5, de 100 cm d'amplària, amb junt lateral 
obert superiorment, per sobrecarrega d'us 500 
kg. 

   07 FORJATS 1 
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8. Soleres 

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
08 SOLERES    Capítol       1 
E9386060      Partida m2 Solera formigó HA-25/P/20/I,g=20cm 12 1.004,25 
   Solera de formigó HA-25/P/20/I, de 

consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, de 20 cm de gruix, acabat 
lliscat. 

E9386059      Partida m² Arcs formigó solera ventil.lada + capa 
compressió 4 64,50 

   Col.locació d'arcs de formigó en sec, per 
formació de solera ventil.lada. Arcs de 18 cm 
d'alçada i capa de compressió de 5 cm 
armada, completament anivellada per soport 
de panells. Acabat total no superior a 25 cm 
d'alçada 

   08 SOLERES 1 
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9. Tancaments 

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
09 TANCAMENTS Capítol       1 
E09IMS100     Partida m2 FAC.CHAPA PREL+AIS.I/REMATES 24 763,00 
   Cerramiento de fachada formado por 

sandwich ejecutado in situ con chapas 
prelacadas de acero de 0,6 mm. en perfil 
comercial, instalado sobre estructura metálica, 
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas 
de estanqueidad, totalmente instalado, medios 
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-
QTG-8, 9, 10 y 11, medido en verdadera 
magnitud. Incluso remate superior e inferior. 

   09 TANCAMENTS 1 
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10. Paleteria 

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
10 PALETERIA  Capítol       1 
E9386061      Partida m² Escala metal.lica 32 1,00 
   Escala metal.lica per alçada superior a 5.50 m inclosa la 

barana d'acer inox. 

E9386063      Partida ml Muret perimetral 64 104,50 
   Muret perimetral de protecció en cambres frigorifiques i 

sales, de dimensions 30 cm x 12 cm. Inclos acabat sanitari 
de 1/2 canya. 

E618566K      Partida m2 Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter 
ciment,gris 16 120,00 

   Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 
40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares 
vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland 
amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l 

E618452K      Partida m2 Paret tanc.,15cm,bloc foradat llis,40x20x15cm,morter 
ciment,gris 8 82,30 

   Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de 
40x20x15 cm, de morter de ciment gris d'una cara vista, 
col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb 
filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 

E612L11K      Partida m2 Paret 
tanc.recolzada,11,5cm,totxana,24x11,5x10cm,p/revestir,col. 

4 112,00 
   Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana 

de 24x11,5x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 
amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 

E81221P2      Partida m2 Enguixat project.reglejat,vert.int.h<3m,YG p/proj.,lliscat YF 

32 177,00 
   Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, 

a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG per a 
projectar, acabat lliscat amb guix YF 

E823125V      Partida m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència,preu alt,46-75 
p/m2,mo 12 73,00 

   Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, 
amb rajola de valència, preu alt, de 46 a 75 peces/m2, 
col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i 
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 

E81121D2      Partida m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment 
1:6,remolinat 8 53,60 

   Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat 

E84123BA      Partida m2 Cel ras escaiola c.vista,preu 
sup.,60x60cm,desmunt.,entram.ocult 32 125,00 
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   Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, 
de 60x60 cm sistema desmuntable amb entramat ocult i 
suspensió autoanivelladora de barra roscada 

E9DCU260      Partida m2 Paviment int.antillisc.gres porcel.premsat s/esmalt.preu 
alt,46- 24 112,00 

   Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic 
premsat de forma rectangular, preu alt, de 46 a 75 
peces/m2, col.locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 
13888) 

E898J2A0      Partida m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat 

8 230,00 
   Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica 

amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 

E898K2A0      Partida m2 Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat 

8 125,00 
   Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica 

amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 

   10 PALETERIA 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
 



Projecte Constructiu d’una nau industrial  AMIDAMENTS     

11.  Climatització 

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
11 CLIMATITZACIÓ Capítol       1 
E03ALP030     Partida ud UNITAT CENTRAL POSITIVA, 3 

COMPRESSORS DE POTENCIA 3X5 CV. 
POTEN 

90 1,00 
   Unitat central positiva, 3 compressors de 

potencia 3x5 cv. potencia central 51.000 W/h. 
Refrigerant R-404a- Condensador helicoidal. 
2x900 mm  cabdal d'aire 40.352 m3/h 
rendiment 75900 W. I unitat congelació, 2 ud 
de 3 cv./c.u. Potencia frigorifica 4390 W (-25 
C) Refrigerant 404a 2 evaporadors cubics + 4 
plans de sostre, inclòs quadre de potencia i 
maniobra, valvuleria accesoris i muntatge. 

   11 CLIMATITZACIÓ 1 
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12. Aillaments 

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
12 AILLAMENTS Capítol       1 
E10ATF080     Partida m2 PANEL EPS CHAPA PRELACADA 100 mm 56 636,40 
   Aislamiento térmico de cámaras frigorificas 

con panel autoportante formado por dos 
láminas de acero lacado en perfil comercial de 
0,5 mm.  núcleo central de EPS poliestireno 
expandido de 20 kg/m3. con un espesor de 
100 mm i 200 en camara congelacion., 
clasificado M-1; fijado sobre sobre estructura 
auxiliar metálica con junta integrada, 
i/accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad y medios auxiliares. 

E10ATF080_2   Partida m² AILLAMENT DE TERRA ESPUMA 20 cm 4 60,00 
   Barrera de vapor i aillament de terra a base 

d'escuma de poliureta projectat, garantint un 
gruix de 18-20 cm en qualsevol punt de la 
cambra.  

E11APORTA     Partida u PORTA CORREDERA FRIGORIFICA 1.6x2.4 3 1,00 
   Puerta corredera manual para camara de 

congelación, lacada por ambas caras, de 
dimensiones 1.600x2400 mm. 

E9386055      Partida u PUERTA DE LAMAS PVC 3 2,00 
   Suministro i colocación de cortina de lamas de 

PVC  

E10APORTA     Partida u PORTA CORREDERA FRIGORIFICA 2.2x2.8 3 2,00 
   Puerta corredera manual para temperatura 

positiva, lacada por ambas caras, de 
dimensiones 1.600x2400 mm. 

E9386053      Partida u Valvula compensació per cambra frigorifica 2 3,00 
   Valvula compensació per a cambres 

frigorifiques, en funció de la temperetura de la 
cambra. 

EAWZZ         Partida  MOTORITZACIO DE PORTES 
FRIGORIFIQUES 2 3,00 

   Automatismo electrico para apertura de puerta 
corredrea frigorifica 

E9386056      Partida u Motor porta frigorifica 1,00 
   12 AILLAMENTS 1 
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13. Bens d’equip 

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
13 BENS D'EQUIP Capítol       1 
EARSA73B      Partida u Porta seccional lacada 2 xapes 6 3,00 
   Porta seccional de doble xapa amb acabat 

lacat, de dimensions 1.80 m x 2,40 m, 
d'accionament manual, amb guies i pany, 
ancorada a pannell frigorific. 

   13 BENS D'EQUIP 1 
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14. Electricitat 

Codi Nat Ud Resum     Hores Quantitat
14 ELECTRICITAT Capítol       1 
7G111111      Partida u Quadre princ.inst.obamb 3 caixes 

270x180x170mm,tallacirc.ganiv., 0,5 1,00 
   Quadre principal per a instal.lació elèctrica d'obra 

format per 3 caixes de doble aïllament de 
270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, 
interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor 
diferencial, comptador d'energia trifàsic, 
transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars 
(II+T) 

7250400020    Partida UT COMPTADOR TRIFàSIC 220/380 V,30A 1 1,00 
   Ut. Subministrament i col.locació de comptador 

trifàsic per a 220/380 V., 30 A. 

EG380902      Partida m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. 8 120,00 
   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
EHA1H3N4      Partida u Llumenera 

industrial,reflec.simèt.,fluoresc.1x58W,planx.ac.pe
rf. 

4 8,00 
   Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub 

fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb 
xassís de planxa d'acer perfilat, muntada 
superficialment al sostre 

EHA1H6N9      Partida u Llumenera 
industrial,reflec.simèt.,fluoresc.2x58W,planx.ac.pe
rf. 

5 24,00 
   Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs 

fluorescents de 58 W, de forma rectangular, amb 
xassís de planxa d'acer perfilat, muntada suspesa 

EHA212S9      Partida u Llumenera industrial simèt.extensiv.,incand.150-
200W,oberta,susp 

5 3,00 
   Llumenera industrial amb distribució simètrica 

extensiva i làmpada incandescència de 150 a 200 
W de xapa d'alumini anoditzat, oberta, suspesa 

EH1D5B52      Partida u Downlight,2làmp.fluorescents 
26W,dimensions=253x220mm,equip AF,m 5 7,00 

   Llumenera decorativa tipus downlight, amb 
portalàmpades G 24 d3, amb 2 làmpades 
fluorescents de 26 W i 230 V de tensió 
d'alimentació amb una temperatura de color de 
3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color 
Ra=82, amb unes dimensions de 253 mm de 
diàmetre i 220 mm d'alçària, amb reflector platejat, 
grau de protecció IP 20, equip AF i muntada 
superficialment al sostre 

EH612224      Partida u Llumenera emergència/senyalització,120-
175lúmens,superfic.sostre 5 18,00 

   Llumenera d'emergència i senyalització amb 
làmpada incandescència de 120 fins a 175 
lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, 
muntada superficialment al sostre 

EH131224      Partida u Llumenera,p/lin.contin.,s/difusor,1x36W,rect.,xap.a
cer esmalt.,A 8 2,00 

17 
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   Llumenera decorativa per a linia continua, sense 
difusor i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma 
rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat, 
AF i muntada superficialment al sostre 

7260200090    Partida UT LLUMENERA VAPOR SODI AP 250 W 10 10,00 
   Ut. Subministrament i col.locació de llumenera per 

exteriors, equipada amb làmpada de vapor de 
sodi a alta pressió de 250 W. 

7260200140    Partida UT LLUMENERA INCANDESCèNCIA 200 W 2 2,00 
   Ut. Subministrament i col.locació de llumenera per 

exteriors, equipada amb làmpada 
d'incandescència de 200 W. 

7250100110    Partida ML SAFATA REIXETA GALV. 150 16 172,00 
   Ml. Subministrament i col.locació de safata de 

reixeta d'acer galvanitzat de 150 mm. d'amplada, 
fixada amb suports. 

EG2C110A      Partida m Safata PVC rígid llis,50x100mm,fix.amb sup. 16 45,00 
   Safata plàstica de PVC rígid llis, de 50 x 100 mm i 

fixada amb suports 

7250200110    Partida ML CONDUCTOR CU UNIPOLAR 1X2.5 MM2 16 971,00 
   Ml. Subministrament i col.locació de conductor de 

coure unipolar AFUMEX de 1x2.5 mm2., segons 
UNE H07V-R-K-U. 

7250200130    Partida ML CONDUCTOR CU UNIPOLAR 1X16 MM2 8 705,00 
   Ml. Subministrament i col.locació de conductor de 

coure unipolar AFUMEX de 1x16 mm2., segons 
UNE H07V-R-K-U. 

EG311506      Partida m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 
kV,1x6mm2,col.tub 10 450,00 

   Conductor de coure de designació UNE RV-K 
0,6/1 kV, unipolar AFUMEX de secció 1x6 mm2, 
col.locat en tub 

EG313606      Partida m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 
kV,3x10mm2,col.tub 15 175,00 

   Conductor de coure de designació UNE RV-K 
0,6/1 kV, tripolar de AFUMEX secció 3x10 mm2, 
col.locat en tub 

E03ALP031ZZ   Partida ud Instal.Lació de calejat afumex per quadro cambres 
frigorifiques 10 1,00 

   Instal.lació de calejat AFUMEX per quadro 
cambres frigorifiques  

EG22TL1K      Partida m Tub corbable corrugat 
polietilè,DN=125mm,,impacte=28J,resist.com 8 160,00 

   Tub corbable corrugat de polietilè, de 125 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència 
a compressió de 450 N, muntat com a canalització  

EG21271J      Partida m Tub rígid 
PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=125
0N,unió end 

8 115,00 
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   Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, 
aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V, amb unió endollada i muntat 
superficialment 

EG222711      Partida m Tub flexible corrugat 
PVC,DN=20mm,impacte=1J,resist.compress.=32 

6 560,00 
   Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de 

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a 
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V, muntat encastat 

EG631B23      Partida u Presa corrent,tipus 
univ.,(2P),16A/250V,a/tapa,preu alt,encastad 5 12,00 

   Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 
16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada 

EG63B153      Partida u Presa corrent,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu 
alt,munt.superf. 5 6,00 

   Presa de corrent bipolar amb presa de terra 
lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, 
muntada superficialment 

EG6P2344      Partida u Presa corrent indust.semiencastat,3P+N+T,32A 
200-250V,IP-44,col. 

6 6,00 
   Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 

3P+N+T, de 32 A i 200-250 V de tensió nominal 
segons norma UNE-EN 60390, amb grau de 
protecció de IP-44, col.locada 

EG621193      Partida u Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu 
alt,encastat 

8 16,00 
   Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 

AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 

EG621G93      Partida u Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu 
alt,encastat 

8 5,00 
   Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 

AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 

EGA13322      Partida u Avisador adossable 230/127V,brunzent,preu 
alt,munt.superf. 8 1,00 

   Avisador acústic adossable de 230/127 V bitensió, 
de so brunzent, preu alt, muntat superficialment 

EG7A1121      Partida u Progr.electrònic tipus univ.,230V,1000W 
resist./1000W induct.,1m 4 1,00 

   Programador electrònic de tipus universal, de 230 
V, amb contactes de sortida de 1000 W per a 
càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues 
inductives, interval mínim de programació d'1 min, 
encastat 

EG4243JK      Partida u Interruptor 
dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,tetrapol.(4P),0,3A,fix.ins 

0,5 3,00 
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   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar 
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe 
instantani, amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en 
perfil DIN 

EG4242JH      Partida u Interruptor 
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A,fix.in 

3 7,00 
   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 

terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar 
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe 
instantani, amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en 
perfil DIN 

EG4243JD      Partida u Interruptor 
dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,tetrapol.(4P),0,3A,fix.ins 

0,5 1,00 
   Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 

terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar 
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe 
instantani, amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en 
perfil DIN 

EG415A99      Partida u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA 
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A, 1 12,00 

   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

EG415A9B      Partida u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA 
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A, 0,5 4,00 

   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

EG415A9D      Partida u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA 
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A, 0,5 3,00 

   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

EG415DJD      Partida u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA 
corbaC,tetrapol.(4P),tall=600 0,5 5,00 

   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

EG415DJK      Partida u Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA 
corbaC,tetrapol.(4P),tall=600 0,5 2,00 
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   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 

   14 ELECTRICITAT 1 
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15. Emergencia  

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
15 EMERGENCIA Capítol       1 
EM31371J      Partida u Extintor manual CO2,10kg,pressió 

incorpo.,pintat,sup.paret 0,5 1,00 
   Extintor manual de diòxid de carboni, de 

càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, 
pintat, amb suport a paret 

EM31281J      Partida u Extintor manual pols seca poliv.,12kg,pressió 
incorpo.,pintat,su 0,5 3,00 

   Extintor manual de pols seca polivalent, de 
càrrega 12 kg, amb pressió incorporada, 
pintat, amb suport a paret 

EM141002      Partida u Polsador alarma+interruptor 
manual,prot.vidre,munt.superf. 3 1,00 

   Polsador d'alarma amb interruptor 
d'accionament manual, protegit amb vidre, 
muntat superficialment 

EM131067      Partida u Sistema seguretat per cambra congelació -20 
C. 3 1,00 

   Sistema seguretat per cambra congelació -20 
C. Format per destral, pulsador (interior 
cambra) i sirena acustica i luminosa, amb so 
bitònic, muntada a l'exterior de la cambra de 
congelació. 

EMDBU005      Partida u Placa senyalització,p/indicació mesures 
salv.+vies evacuació,210 0,5 6,00 

   Placa de senyalització interior per a indicació 
de mesures de salvament i vies d'evacuació, 
de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent 
segons normes UNE i DIN, fixada 
mecànicament 

   15 EMERGENCIA 1 
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16. Informatica  

Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
16 INFORMATICA Capítol       1 
E03ALP0310Z8  Partida ud Instal.Lació de xarxa informatica, amb 6 

preses interiors inclòs 15 1,00 
   Instal.lació de Xarxa informatica, amb 6 

preses interiors inclòs SAI, RAC, i 2 PC's de 
sobretaula  

   16 INFORMATICA 1 
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17. Llauneria 
Codi Nat Ud Resum Hores Quantitat
17 LLAUNERIA  Capítol       1 
400700120     Partida Ut CANONADES DE COURE ELECTROLÍTIC D'1 

MM. DE GRUIX DE  PARETS DE D 12 1,00 
   Canonades de coure electrolític d'1 mm. de 

gruix de  parets de dif. gruixos i accessoris per 
alimentació de la instal.lació de lavabos, i 
diferents punts de neteja ubicats a l'activitat 

EJ2B112D      Partida u Mecanisme cister.descàr.total manu.,preu 
alt,fix.+connec.,1´´1/4 1 2,00 

   Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, 
d'accionament manual amb tirador i cadeneta, 
preu alt, fixat i connectat amb entrada d'1´´1/4 

EJ2ZN42K      Partida u Maniguet flex.,malla met.,preu alt,2unions 1/2´´ 

3,00 
   Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima 

interior sintètica, preu alt, amb dues unions 
roscades de 1/2´´ 

400200010     Partida Ut CLAU PAS GEN.2"  COMPORTA ROSCA 2 4,00 
   De clau de pas general tipus comporta roscada, 

de llautó PN-10 de  2" diàmetre,instal.lada. 

400200020     Partida Ut CLAU PAS GEN.2 1/2" COMPOR/ROSCA 1 5,00 
   De clau de pas general tipus comporta roscada , 

de llautó PN-10 de 2 1/2" diàmetre,instal.lada. 

EJ3224BF      Partida u Desguàs sifòn. plat 
dutxa,llautó,D=30mm,sold.ramal plom 1 1,00 

   Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta 
incorporada, de llautó de diàmetre 30 mm, 
soldat a un ramal de plom 

EJ3317P7      Partida u Desguàs recte 
lavab.,PVC,D=40mm,connec.ramal/sifó PVC 1 3,00 

   Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta 
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, 
connectat a un ramal o a un sifó de PVC 

EJ3814D6      Partida u Desguàs recte 
p/aigüera,llautó,D=40mm,sold.sifó/ramal plom 1 1,00 

   Desguàs recte per a aigüera, amb tap i 
cadeneta incorporats,INOX, de diàmetre 40 mm, 

EJ28112G      Partida u Aixeta p/aigüera,cromat,preu alt,broc tub,manig. 

1 3,00 
   Aixeta mescladora per a aigüera, amb 

instal.lació muntada superficialment , de llautó 
cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb 
dues entrades de maniguets 

EJA29331      Partida u Acumulador elèct.,200l,acer esmalt.,pot=750-
1500W,preu mitjà,col 1 1,00 

   Acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb 
cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de 
potència, preu mitjà, col.locat en posició vertical 
amb fixacions murals i connectat 

EJ42U010      Partida u Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer 
inox.,col.fix.mecàniq 1 2,00 
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   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 

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

1 2,00 
   Dispensador de paper en rotlle per a 

eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 
mm, col.locat amb fixacions mecàniques 

EJ18LFAL      Partida u Aigüera planx.ac.inox.,2piques,L70-
80cm,brillant,A<=50cm,preu su 1 1,00 

   Taula especial d'Acer Inox (de dimensions 
segons projecte tècnic) amb aigüera 
incorporada de grans dimensions de planxa 
d'acer inoxidable, acabat brillant i, preu superior, 
inclus col.locació, petit material 
 i completa instal.lació. 

EJ12M9CC      Partida u Plat dutxa rectang.resines,1200x900mm,color 
blanc,preu sup.,enca 

1 1,00 
   Plat de dutxa rectangular de resines, de 

1200x900 mm, de color blanc, preu superior, 
encastat al paviment 

EJ13B21P      Partida u Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu 
alt,col.sob/peu 2 3,00 

   Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, 
d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu 
alt, col.locat sobre un peu 

EJ14B11P      Partida u Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col. 1 3,00 
   Inodor de porcellana vitrificada, de sortida 

vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu 
alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la 
xarxa d'evacuació 

   17 LLAUNERIA 1 
 


