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                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

CAPÍTOL 1. ENDERROCS 

1.1
E2111695 

1 12,4 0,15 4 7,44
1 8,4 0,15 4 5,04 12,48

CAPÍTOL 2. MOVIMENTS DE TERRES 

2.1
F221A420

Nau lactació 1,00 34,00 24,00 816,00
Nau gestació 1,00 11,00 12,00 132,00 948,00

2.2
E222142A

Sabates nau lactació 12,00 1,60 1,60 0,40 12,29
Sabates nau gestació 6,00 1,30 1,30 0,40 4,06
Riostres laterals nau lactació 10,00 4,90 0,50 0,50 12,25
Riostra façanes nau lactació 2,00 18,50 0,50 0,50 9,25
Riostra laterals nau gestació 4,00 3,80 0,50 0,50 3,80
Riostra façanes nau gestació 2,00 7,50 0,50 0,50 3,75

Rasa canonada sanejament 1,00 20,70 0,40 0,50 4,14
Rasa col·lector sanejament 1,00 50,20 0,40 1,25 25,10
Rasa col·lectors aigües 
pluvials nau lactació 1,00 77,00 0,40 1,50 46,20
Rasa col·lectors aigües 
pluvials nau gestació  1,00 63,00 0,40 1,25 31,50 152,33

2.3
E2R350A7 

Sabates nau lactació 12,00 1,60 1,60 0,40 12,29
Sabates nau gestació 6,00 1,30 1,30 0,40 4,06
Riostres laterals nau lactació 10,00 4,90 0,50 0,50 12,25
Riostra façanes nau lactació 2,00 18,50 0,50 0,50 9,25
Riostra laterals nau gestació 4,00 3,80 0,50 0,50 3,80
Riostra façanes nau gestació 2,00 7,50 0,50 0,50 3,75

Rasa canonada sanejament 1,00 20,70 0,40 0,50 4,14
Rasa col·lector sanejament 1,00 50,20 0,40 1,25 25,10
Rasa col·lectors aigües 
pluvials nau lactació 1,00 77,00 0,40 1,50 46,20
Rasa col·lectors aigües 
pluvials nau gestació  1,00 63,00 0,40 1,25 31,50 152,33

m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb 
estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense 
separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics 
i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Instal·lacions ramaderes 

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre 
camió

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i 
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins 
a 10 km 

m3 Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), 
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
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                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

CAPÍTOL 3. FONAMENTACIÓ

3.1
E31521M1 

Sabates nau lactació 12,00 1,60 1,60 0,10 3,07
Sabates nau gestació 6,00 1,30 1,30 0,10 1,01
Riostres laterals nau lactació 10,00 4,90 0,50 0,10 2,45
Riostra façanes nau lactació 2,00 18,50 0,50 0,10 1,85
Riostra laterals nau gestació 4,00 3,80 0,50 0,10 0,76
Riostra façanes nau gestació 2,00 7,50 0,50 0,10 0,75 9,90

3.2
E31522G1 

Sabates nau lactació 12,00 1,60 1,60 0,30 9,22
Sabates nau gestació 6,00 1,30 1,30 0,30 3,04
Riostres laterals nau lactació 10,00 4,90 0,50 0,40 9,80
Riostres façanes nau lactació 2,00 18,50 0,50 0,40 7,40
Riostres laterals nau
 gestació 4,00 3,80 0,50 0,40 3,04
Riostres façanes nau
 gestació 2,00 7,50 0,50 0,40 3,00 35,50

3.3
E31B3000 

Riostres laterals nau lactació kg/m
Barra 20 mm Ø 4,00 50,00 2,47 493,20
Barra 8 mm Ø cada 20 cm 250,00 1,20 0,40 118,50
Riostres façanes nau lactació
Barra 20 mm Ø 4,00 37,00 2,47 364,97
Barra 8 mm Ø cada 20 cm 185,00 1,20 0,40 87,69
Riostres laterals nau
 gestació
Barra 20 mm Ø 4,00 15,20 2,47 149,93
Barra 8 mm Ø cada 20 cm 76,00 1,20 0,40 36,02
Riostres façanes nau
 gestació
Barra 20 mm Ø 4,00 15,00 2,47 147,96
Barra 8 mm Ø cada 20 cm 75,00 1,20 0,40 35,55
Sabates nau lactació 
Barra 8 mm Ø 12,00 1,64 0,40 7,77
Barra 10 mm Ø 216,00 1,78 0,70 269,14
Barra  16mm Ø 96,00 0,56 1,58 84,83
Sabates nau gestació
Barra 8 mm Ø 6,00 1,24 0,40 2,94
Barra 10 mm Ø 60,00 1,37 0,62 50,72
Barra 12 mm Ø 24,00 0,55 0,89 11,72 1860,95

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió 

kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 
500 N/mm2

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 
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                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

4.1
EFA1C345 

1,00 8,20 8,20 8,20

4.2
EFA1C345 

Sanejament 1,00 4,60 4,60
Aigües pluvials 2,00 24,00 48,00 52,60

4.3
EFA1C345 

1,00 14,30 14,30 14,30

4.4
EFA1F345 

Sanejament 1,00 9,00 9,00
Aigües pluvials 2,00 25,60 51,20 60,20

4.5
EFA1J345 

Sanejament 1,00 53,00 53,00
Aigües pluvials 1,00 23,50 23,50 76,50

4.6
ED351430 

2,00 2,00 2,00

4.7
ED51Q7JH 

2,00 2,00 2,00

4.8
E5ZJ26DP 

Nau lactació 2,00 32,50 65,00
Nau gestació 2,00 10,50 21,00 86,00

4.9
ED15B571 

Nau lactació 10,00 5,80 58,00
Nau gestació 4,00 5,15 20,60 78,60

5.1
E4P11541 

6,00 6,00 6,00

u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 30x30 cm, de 3,5 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 650 a 900 
kN/m, sense mènsules, per a encastar a la base, col·locat amb grua 

CAPÍTOL 5. ESTRUCTURA

CAPÍTOL 4. SANEJAMENT

m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, encolat, 
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa 

m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, encolat, 
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa 

m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, 
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la 

m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, 
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la 

u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, 
per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat   

m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 
1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, 
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la 

u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 400x400 mm de costat amb sortida horitzontal de 90 
mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques 

m Canal exterior de secció rectangular de planxa galvanitzada de 0,6 mm de gruix i 45 cm de 
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant 
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                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

5.2
E4P11641 

12,00 12,00 12,00

5.3
E4P32231 

3,00 3,00 3,00

5.4
E4P322A1 

6,00 6,00 6,00

5.5
B4LF0401

20,00 5,25 105,00 105,00

5.6
B4LF0501

115,00 6,70 770,50 770,50

6.1
E531615A 

Nau lactació 1,00 32,80 22,40 734,72
Nau gestació 1,00 10,45 9,30 97,19 831,91

7.1
E93615B0 

Nau lactació 1,00 32,80 22,40 734,72
Nau gestació 1,00 23,60 9,30 219,48 954,20

7.2
E9G11BB1 

Nau lactació 1,00 32,80 22,40 734,72
Nau gestació 1,00 23,60 9,30 219,48 954,20

7.3
E9Z4A615 

Nau lactació 1,00 32,80 22,40 734,72
Nau gestació 1,00 23,60 9,30 219,48 954,20

CAPÍTOL 7. SOLERA I PAVIMENTS

m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió    

m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic 

m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 

m Bigueta de formigó pretesat de 21 a 22 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió 
compresa entre 26 i 61 kN, col·locada amb grua 

u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, de 4 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 650 a 900 
kN/m, sense mènsules, per a encastar a la base, col·locat amb grua 

u Biga triangular prefabricada de formigó armat per anar vist, amb secció T, de 22 m de llum 
com a màxim, col·locada amb grua

u Biga triangular prefabricada de formigó armat per anar vist, amb secció T, de 9 m de llum 
com a màxim, col·locada amb grua 

m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió 
compresa entre 26 i 61 kN, col·locada amb grua 

CAPÍTOL 6. COBERTA

m2 Coberta de placa fibrociment NT, de color, de perfil ona gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m 
de llargària, amb fixacions mecàniques  
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                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

7.4
E9Z4A615 

1,00 4,00 2,70 10,80 10,80

CAPÍTOL 8. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

8.1
E63C11B1 

Nau lactació 
Façana nord 1,00 19,60 4,00 78,40
Resta de façanes 1,00 64,60 3,00 193,80
Nau gestació 1,00 17,80 3,00 53,40 325,60

8.2
E6185M6N 

Nau lactació 
Tancament interiors 1,00 20,30 3,50 71,05
Divisòries parteres 3,00 7,20 1,20 25,92
Nau recria 1,00 26,00 2,50 65,00 161,97

8.3
EABG7A62 

4,00 4,00 4,00

8.4
EAJ114C4 

2,00 2,00 2,00

8.5
E635D216 

1,00 6,40 2,80 17,92 17,92

8.6

1,00 22,70 22,70 22,70

8.7

Nau lactació 1,00 69,75 69,75
Nau gestació 1,00 21,20 21,20
Nau recria 1,00 25,00 25,00 115,95

m Tanques de ferro galvanitzat de 1,5 m d'altura, amb 4 barres de 60 mm de diàmetre, 
accessoris i muntatge inclosos

m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, 
de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma 
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari 

u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany 
de cop, acabat esmaltat, col·locada 

u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, 
per a un buit d'obra aproximat de 80x60 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 
i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 

m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un 
gruix total de 60 mm, amb la cara exterior micronervada color blanc, gruix de les planxes 
(ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, 
col·locat en posició horitzontal 

m Malla de PVC de dos metres de longitud, amb un 25% de permeabilitat i color verd i 
instal·lada amb sistema de plegatge manual cap als laterals

m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m 
d'amplària i 7 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, color gris a una cara, col·locades 

m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-
EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb 
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 
13888) 
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                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

8.8

50,00 50,00 50,00

9.1
EHA1H3Q9 

45,00 45,00 45,00

9.2
EHA21BV9 

3,00 3,00 3,00

9.3
EH619K6A 

4,00 4,00 4,00

9.4
EG63B152 

7,00 7,00 7,00

9.5
EG42419B  

Nau lactació 2,00 2,00
Nau gestació 1,00 1,00 3,00

9.6

1,00 1,00 1,00
9.7
EG42439L   

1,00 1,00 1,00

9.8
EG4243JD   

Nau lactació 1,00 1,00
Nau gestació 1,00 1,00 2,00

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,1 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

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

u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada vapor de sodi a pressió 
alta de 150 W de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada, suspesa 

u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma 
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 10 W, flux 
aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial 

u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 10 A 250 V, amb tapa, preu 
mitjà, muntada superficialment 

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 

u Tanques de ferro galvanitzat per a partera, formades per una tanca lateral de 1,5 m i una de 
davantera de 1,2 m. Totes ell de 1 m d'alçada amb quatre barres de 40 mm de diàmetres. 
Equipades amb farratgera, accessoris i muntatge inclosos

CAPÍTOL 9.INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 

u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 65 W, de forma 
rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada suspesa 

8



                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

9.11
EG415D52 

1,00 1,00 1,00

9.10
EG415D55 

1,00 1,00 1,00

9.11
EG41585D 

2,00 2,00 2,00

9.12
EG415EAL 

1,00 1,00 1,00

9.13
EG416DJ4 

1,00 1,00 1,00

9.14
EG312224 

Nau lactació 2,00 51,20 102,40
Nau gestació 
Monofàsic 2,00 27,20 54,40
Trifàsic 3,00 20,40 61,20 218,00

9.15
EG312134 

Nau lactació 1,00 51,20 51,20
Nau gestació 
Monofàsic 1,00 27,20 27,20
Trifàsic 1,00 20,40 20,40 47,60

9.16
EG312144 

Nau lactació 3,00 21,50 64,50 64,50

9.17
EG312154 

Nau lactació 
Conductors 2,00 190,50 381,00
Protecció 1,00 190,50 190,50 571,50

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat en tub 

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat en tub 

u Interruptor automàtic magnetotèrmic d'1 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons 

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 3 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, 
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 

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), bipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 
emissió fums, col·locat en tub 

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 
emissió fums, col·locat en tub 

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons 
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                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

9.18
EG312174 

1,00 52,50 52,50 52,50

9.19
EG312184 

2,00 52,50 105,00 105,00

9.20
EG39E172 

4,00 14,52 58,08 58,08

9.21
EG39E1A2 

4,00 18,35 73,40 73,40

9.22
EG144D02 

2,00 2,00 2,00

CAPÍTOL 10. INSTAL·LACIÓ HIDÀULICA 

10.1
 

1,00 1,00 1,00

10.2
 

Nau lactació 2,00 2,00
Local reproductors 1,00 1,00 3,00

10.3
 

Nau lactació 4,00 1,50 6,00
Nau gestació 2,00 2,00 4,00
Nau recria 3,00 0,6 1,80 11,80

10.4
 

7,00 7,00 7,00

10.5
 

4,00 4,00 4,00

10.6
 

8,00 8,00 8,00

u Abeurador de cassoleta amb polsador d'acer galvanitzat, amb accessoris i muntatge 
inclosos

m Abeurador de gran capacitat amb boia de cabal constant d'acer galvanitzat, amb 
accessoris, suports i muntatge inclosos

u Aixeta de pas de 1/2" de llautó DIN-17660 cromat,
doble estanqueïtat, eix de maniobra anti-expulsió, esfera massissa de llautó cromat, juntes 
PTFE (tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura màxima 180º C.

u Aixeta de pas de 3/4" de llautó DIN-17660 cromat,
doble estanqueïtat, eix de maniobra anti-expulsió, esfera massissa de llautó cromat, juntes 
PTFE (tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura màxima 180º C.

u Aixeta de pas de 1" de llautó DIN-17660 cromat,
doble estanqueïtat, eix de maniobra anti-expulsió, esfera massissa de llautó cromat, juntes 
PTFE (tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura màxima 180º C.

m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 
(AS), unipolar, de secció 1x 16 mm2

m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 
(AS), unipolar, de secció 1x 50 mm2

u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de divuit mòduls i 
muntada superficialment 

u Pica neteja mans de mural d'acer inoxidable de 60x50cm amb accionament de pedal, amb 
accessoris i muntatge inclosos

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 
emissió fums, col·locat en tub 

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 
emissió fums, col·locat en tub 
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                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

10.7
EFB23452 

1,00 42,00 42,00 42,00

10.8
EFB24352 

1,00 39,50 39,50 39,50

10.9
EFB25352 

Aigua freda sanitària 1,00 15,00 15,00
Aigua calenta sanitària 1,00 23,50 23,50 38,50

10.10
EFB25355 

1,00 15,00 15,00 15,00

10.11
EFB26355 

1,00 15,00 15,00 15,00

CAPÍTOL 11. EQUIPAMENTS 

11.1

1,00 1,00 1,00

11.2

1,00 1,00 1,00

11.3

2,00 2,00 2,00

11.4

1,00 1,00 1,00

11.5

1,00 1,00 1,00

u Cinta d'alimentació amb cornadís d'autocaptura amb capacitat per 120 caps. Motor elèctric, 
quadre de comandaments, estructura d'acer inoxidable, accessoris i muntatge inclosos  

u Cinta d'alimentació amb cornadís d'autocaptura amb capacitat per 80 caps. Motor elèctric, 
quadre de comandaments, estructura d'acer inoxidable, accessoris i muntatge inclosos  

u Sala de munyida línia alta 1x10 amb capacitat per 20 animals. Sortida frontal ràpida amb 
menjadores, amb equip de bombes de buit, conduccions de llet, mugroneres, sistema de 
rentat, pulsadors automàtics, tots els accessoris i muntatge inclosos 

u Tanc de refrigeració de tipus vertical de 350 l de capacitat nominal amb equip de fred, 
control constant de temperatura, agitació, accessoris i muntatge inclosos

u Cinta d'alimentació amb cornadís d'autocaptura amb capacitat per 100 caps. Motor elèctric, 
quadre de comandaments, estructura d'acer inoxidable, accessoris i muntatge inclosos  

m Tub de polipropilè, de 16 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat superficialment

m Tub de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat superficialment 

m Tub de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat superficialment 

m Tub de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat al fons de la rasa 

m Tub de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat al fons de la rasa 
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                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

CAPÍTOL 12. BESTIAR

12.1

400,00 400,00 400,00

12.2

80,00 80,00 80,00

12.3

8,00 8,00 8,00

CAPÍTOL 13. LLUITA CONTA INCENDIS 

13.1
EM31261J 

1,00 1,00 1,00

CAPÍTOL 14. SEGURETAT I SALUT  

14.1

1,00 1,00 1,00

Material de seguretat i salut 

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a paret 

u Marrans de raça ripollesa per a cobriment, seleccionats per producció lletera

u Ovelles de raça ripollesa per a producció lletera seleccionades

u Xaies reposició de raça ripollesa per a producció lletera seleccionades 

12



                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

1.1
EFA1C345 

1,00 27,50 27,50 27,50

1.2
EFA1F345 

1,00 25,00 25,00 25,00

1.3
ED351430 

3,00 3,00 3,00

1.4
ED51Q7JH 

2,00 2,00 2,00

2.1
E9M11028 

1,00 16,65 7,60 126,54 126,54

CAPÍTOL 3. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

3.1
E635E115 

Façana nord 1,00 7,60 3,00 22,80
Façanes laterals 2,00 16,70 3,00 100,20 123,00

3.2
E635E117 

1,00 66,60 3,00 199,80 199,80

3.3
E635D216 

1,00 16,65 7,60 126,54 126,54

3.4
EABG7A62 

6,00 6,00 6,00

m2  Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un 
gruix total de 100 mm, amb la cara exterior llisa color blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en 
posició vertical 

m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un 
gruix total de 60 mm, amb la cara exterior micronervada color blanc, gruix de les planxes 
(ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, 
col·locat en posició horitzontal 

u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany 
de cop, acabat esmaltat, col·locada 

u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, 
per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat   

u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 400x400 mm de costat amb sortida horitzontal de 90 
mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques 

CAPÍTOL 2. SOLERA I PAVIMENTS

m2 Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1,6 kg/m2 

m2  Tancament vertical amb placa amb una planxa d'acer i aïllament de poliuretà amb un 
gruix total de 50 mm, gruix de les planxes (int) de 0,5 mm, junt longitudinal encadellat i 
sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició vertical 

Obrador 

CAPÍTOL 1. SANEJAMENT

m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, encolat, 
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa 

m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, 
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la 
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                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

3.5
EABG9A62 

6,00 6,00 6,00

3.6
EABGM762 

1,00 1,00 1,00

3.7
EAJ114C4 

5,00 5,00 5,00

4.1
EHA1H2Q9 

8,00 8,00 8,00

4.2
EHA1H3Q9 

19,00 19,00 19,00

4.3
EHA21BV9 

2,00 2,00 2,00

4.4
EH619K6A 

13,00 13,00 13,00

4.5
EG63B152 

18,00 18,00 18,00

4.6
EG42419B  

2,00 2,00 2,00

4.7
EG42439L   

1,00 1,00 1,00

u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 10 A 250 V, amb tapa, preu 
mitjà, muntada superficialment 

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,1 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

CAPÍTOL 4.INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 

u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 40 W, de forma 
rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada suspesa 

u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 65 W, de forma 
rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada suspesa 

u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada vapor de sodi a pressió 
alta de 150 W de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada, suspesa 

u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma 
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 10 W, flux 

u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, 
per a un buit d'obra aproximat de 80x60 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 
i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 

u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany 
de cop, acabat esmaltat, col·locada 

u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 
150x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i 
bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada 
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                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

4.8
EG42439M 

1,00 1,00 1,00

4.9
EG415D54 

2,00 2,00 2,00

4.10
EG41589B 

1,00 1,00 1,00

4.11
EG415EAL 

1,00 1,00 1,00

4.12
EG416EAM 

1,00 1,00 1,00

4.13
EG312224 

2,00 127,00 254,00 254,00

4.14
EG312134 

1,00 127,00 127,00 127,00

4.15
EG312174 

1,00 85,50 85,50 85,50

4.16
EG312184 

2,00 40,50 81,00 81,00

4.17
EG312194 

2,00 45,00 90,00 90,00

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 
emissió fums, col·locat en tub 

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 
emissió fums, col·locat en tub 

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 
emissió fums, col·locat en tub 

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, 
bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall 
segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), bipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 
emissió fums, col·locat en tub 

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa 
emissió fums, col·locat en tub 

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,1 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 3 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(1P+N), 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

15



                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

4.18
EG39D485 

1,00 2,00 2,00 2,00

4.19
EG11EH82 

1,00 1,00 1,00

CAPÍTOL 5. INSTAL·LACIÓ HIDÀULICA 

5.1
 

1,00 1,00 1,00

5.2
 

1,00 1,00 1,00

5.3
 

1,00 1,00 1,00

5.4
 

1,00 1,00 1,00

5.5
 

1,00 1,00 1,00

5.6
 

1,00 1,00 1,00

5.7
 

1,00 1,00 1,00

5.8
 

1,00 1,00 1,00

5.9
 

4,00 4,00 4,00

u Caldera de llenya de 60.000 kcal/h amb vàlvula de descàrrega tèrmica,  acumulador de 
1.000 l, grup hidràulic per evacuació de retorn, element de neteja, accessoris i muntatge 

u Aixeta de pas de 1" de llautó DIN-17660 cromat,
doble estanqueïtat, eix de maniobra anti-expulsió, esfera massissa de llautó cromat, juntes 

u Pica de mural d'acer inoxidable de 50x50cm amb accessoris i muntatge inclosos

u Aigüera de 2 piques, de 150x70x85 cm, amb prestatge inferior i aixeta incorporada, amb 
plastró posterior de 10 cm i perfil salva aigües en tot el seu perímetre, sines de 50x50x30 cm, 
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada, instal.lada i connectada 

u Pica neteja mans de mural d'acer inoxidable de 60x50cm amb accionament de pedal, amb 
accessoris i muntatge inclosos

u Rentabotes d'acer inoxidable de 80x65 cm amb accessoris i muntatge inclosos

u Plat de dutxa quadrat de de material acrílic , de 800x800 mm, de color blanc, preu superior, 
col·locat sobre el paviment 

u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó 
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2" 

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna 
i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat 
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, 
tetrapolar, de secció 3 x 25 / 54,6 mm2

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , en format modular , de 
350 A, segons esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base 
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de 
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment 
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                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

5.10
 

6,00 6,00 6,00

5.11
EFB25352 

Aigua freda sanitària 1,00 22,30 22,30
Aigua calenta sanitària 1,00 22,20 22,20
Circuit pasteuritzador 2,00 16,60 33,20 77,70

5.12
EFB26355 

Aigua freda sanitària 1,00 31,20 31,20
Aigua calenta sanitària 1,00 14,20 14,20 45,40

CAPÍTOL 6. INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA 

6.1
 

2,00 2,00 2,00

CAPÍTOL 7. MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS  

7.1
 

1,00 1,00 1,00

7.2
 

1,00 1,00 1,00

7.3
 

1,00 1,00 1,00

7.4
 

1,00 1,00 1,00

7.5
 

1,00 1,00 1,00

CAPÍTOL 8. MATERIALS 

8.1
 

1,00 20,00 20,00 20,00

m Canonada de PVC plastificat amb reforç interior amb espiral d’acer pel transport de llet 
amb accessoris de connexió

u Bomba cèntrifuga de rodets per ús alimentari de 370 W de potència amb un cabal màxim 
de traspàs de 9 m3/h

u Rentaplats indústrial de 20 litres de capacitat pel la neteja de motlles i envasos  

u Nevera de 55x55x150 cm per l'emmagatzematge de ferments i qualls 

u Iogureta de 70x70x 200 cm amb equip de calor i fred i control de temperatura digital

m Tub de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat superficialment 

m Tub de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat superficialment

u Equip de regrigeració monofàsic de 368 W de potècia. Composat per un composat per 
evaporador, condensador i compressor i funcionament amb el refrigerant R-404A

u Cuba polivalent de pasteurització i quallat de 250 l de capacitat nominal, amb sistema 
d'agitació, lires i control digital de temperatura 

u Aixeta de pas de 11/4" de llautó DIN-17660 cromat,
doble estanqueïtat, eix de maniobra anti-expulsió, esfera massissa de llautó cromat, juntes 
PTFE (tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura màxima 180º C.
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                                                                                                                                        Amidaments 

PARTIDA DESIGNACIÓ DE L'OBRA UNITATS LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

8.2
 

2,00 2,00 2,00

8.3
 

80,00 80,00 80,00

8.4
 

20,00 20,00 20,00

8.5
 

100,00 100,00 100,00

8.6
 

40,00 40,00 40,00

8.7
 

1,00 1,00 1,00 1,00

8.8
 

Cambra maduració 2,00 4,20 8,40
Cambra maduració 2,00 1,60 3,20 11,60

CAPÍTOL 9. LLUITA CONTA INCENDIS 

9.1
EM31261J 

2,00 2,00 2,00

9.2
EM31371J 

1,00 1,00 1,00

CAPÍTOL 10. SEGURETAT I SALUT  

10.1

1,00 1,00 1,00

Material de seguretat i salut 

m Prestatgeria amb prestatges de reixa d'acer inoxidable AISI 304 de 50 cm d'amplada i una 
alçada de 2,5 m

m Prestatgeria amb prestatges de fusta de pi de 50 cm d'amplada i una alçada de 2,5 m

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a paret 

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a paret 

u Motlle cilíndric perforat de 500 g, fabricat amb poliètile sanitari

u Motlle cilíndric perforat de 2 kg, fabricat amb polietilè sanitari 

u Tub cilíndic perforat i reixes de polietilè sanitari

u Caixa reixades, ultralleugeres de polietilè per emmagatzematge, apilables, d'alta 
resistència. Dimensions 60 x 40 x 20 (h) cm

u Taula de treball mòbils d'acer inoxidable AISI 304 de 200 x 150 cm amb dos sostres i 
evacuació de líquids en cada un d'ells 
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                                                                                                                            Quadre de preus 1

NÚMERO 
D'ORDRE

DESIGNACIÓ DE L'OBRA PREUS EN LLETRA EUROS

CAPÍTOL 1. ENDERROCS 

1.1

m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 
250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, 
amb estructura d'obra de fàbrica, sense 
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, 
sense separació, transport ni gestió de 
residus ni residus especials, amb mitjans 
manuals i mecànics i càrrega mecànica de 
runa sobre camió o contenidor Onze euros i catorze cèntims 11,14

CAPÍTOL 2. MOVIMENT DE TERRES  

2.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny 
realitzada amb retroexcavadora i càrrega 
mecànica sobre camió Un euro i noranta-cinc cèntims 1,95

2.2 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2 m 
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-
50), realitzada amb retroexcavadora i 
càrrega mecànica sobre camió Set euros i quinze cèntims 7,15

2.3 m3 Transport de terres a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 20 t i temps d'espera per a la 
càrrega amb mitjans mecànics, amb un 
recorregut de més de 5 i fins a 10 km Tres euros i vint-i-vuit cèntims 3,28

3.1 m3 Formigó per a rases i pous de 
fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 40 
mm, abocat des de camió Seixanta-set euros i trenta-quatre cèntims 67,34

3.2 m3 Formigó per a rases i pous de 
fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat des de camió Setanta-cinc euros i setanta cèntims 75,70

3.3 kg Armadura de rases i pous AP500 S 
d'acer en barres corrugades B500S de límit 
elàstic >= 500 N/mm2 Un euro i quinze cèntims 1,15

Instal·lacions ramaderes 

CAPÍTOL 3. FONAMENTS
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DESIGNACIÓ DE L'OBRA PREUS EN LLETRA EUROS

4.1 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre 
nominal exterior, de 4 bar de pressió 
nominal, encolat, segons la norma UNE-
EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat al fons de la rasa Catorze euros i seixanta-quatre cèntims 14,64

4.2 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre 
nominal exterior, de 4 bar de pressió 
nominal, encolat, segons la norma UNE-
EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat al fons de la rasa Divuit euros i vuitanta-un cèntims 18,81  

4.3 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre 
nominal exterior, de 4 bar de pressió 
nominal, encolat, segons la norma UNE-
EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat al fons de la rasa Vint-i-dos euros i noranta-quatre cèntims 22,94

4.4 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre 
nominal exterior, de 4 bar de pressió 
nominal, encolat, segons la norma UNE-
EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat al fons de la rasa  Vint-i-cinc euros i cinc cèntims  25,05

4.5 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre 
nominal exterior, de 4 bar de pressió 
nominal, encolat, segons la norma UNE-
EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat al fons de la rasa  Trenta-set euros i cinquanta-cinc cèntims 37,55

4.6 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 
40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de 
gruix, per a evacuació d'aigües residuals, 
inclosa tapa de formigó prefabricat, 
col·locat   Cinquanta-dos euros i quatre cèntims 52,04

4.7 u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 
400x400 mm de costat amb sortida 
horitzontal de 90 mm de diàmetre, amb 
tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions 
mecàniques    Noranta-nou euros i vint cèntims 99,20

4.8 m Canal exterior de secció rectangular de 
planxa galvanitzada de 0,6 mm de gruix i 
45 cm de desenvolupament, col·locada 
amb peces especials i connectada al 
baixant Quaranta euros i quaranta-sis cèntims  40,46

CAPÍTOL 4. SANEJAMENT
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DESIGNACIÓ DE L'OBRA PREUS EN LLETRA EUROS

4.9 m Baixant de tub de PVC-U de paret 
massissa, àrea d'aplicació B segons norma 
UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses 
les peces especials i fixat mecànicament 
amb brides Catorze euros i setanta-tres cèntims  14,73

5.1
u Pilar prefabricat de formigó armat de 
secció rectangular massissa de 30x30 cm, 
de 3,5 m d'alçària lliure màxima, per anar 
vist, amb armadura de capacitat mecànica 
de 650 a 900 kN/m, sense mènsules, per a 
encastar a la base, col·locat amb grua Dos-cent vint-i-nou euros i vint cèntims 229,20

5.2

u Pilar prefabricat de formigó armat de 
secció rectangular massissa de 40x40 cm, 
de 4 m d'alçària lliure màxima, per anar 
vist, amb armadura de capacitat mecànica 
de 650 a 900 kN/m, sense mènsules, per a 
encastar a la base, col·locat amb grua 

Dos-cent trenta-nou euros i vuitanta-dos 
cèntims 239,82

5.3
u Biga triangular prefabricada de formigó 
armat per anar vist, amb secció T, de 9 m 
de llum com a màxim, col·locada amb grua 

Tres-cents setanta-cinc euros i sis 
cèntims 378,06

5.4
u  Biga triangular prefabricada de formigó 
armat per anar vist, amb secció T, de 22 m 
de llum com a màxim, col·locada amb grua 

Nou-cents seixanta-un euros i dos 
cèntims 961,02

5.5 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 
cm d'alçària, amb armadura activa de 
tensió compresa entre 26 i 61 kN, 
col·locada amb grua Dotze euros i deu cèntims 12,10

5.6 m Bigueta de formigó pretesat de 21 a 22 
cm d'alçària, amb armadura activa de 
tensió compresa entre 26 i 61 kN. Dinou euros i noranta-quatre cèntims 19,94

6.1 m2 Coberta de placa fibrociment NT, de 
color, de perfil ona gran, de més de 2,5 fins 
a 3,05 m de llargària, amb fixacions 
mecàniques  Disset euros i trenta-set cèntims 17,37

CAPÍTOL 6. COBERTA

CAPÍTOL 5. ESTRUCTURA
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CAPÍTOL 7. SOLERA I PAVIMENTS

7.1 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, 
abocat des de camió  Setze euros i set cèntims 16,07

7.2 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, 
de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat 
mecànic Dinou euros i vint-i-sis cèntims 19,26

7.3 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 
T amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 Dos euros i trenta-nou cèntims 2,39

7.4 m2 Paviment interior, de rajola de gres 
extruït sense esmaltar antilliscant, grup 
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma 
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 
25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per 
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i 
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 
13888) Trenta-sis euros i trenta-set cèntims 36,17

8.1 m2 Tancament de plaques conformades 
llises de formigó armat de 20 cm de gruix, 
de 3 m d'amplària i 7 m de llargària com a 
màxim, amb acabat llis, color gris a una Quaranta-cinc euros i catorze cèntims 45,14

8.2 m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 
20 cm de gruix de bloc foradat de morter 
ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb 
components hidrofugants, categoria I 
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat 
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland 
amb filler calcari Trenta-tres euros i seixanta cèntims 33,60

8.3 u Porta d'acer galvanitzat en perfils 
laminats d'una fulla batent, per a un buit 
d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub 
de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm 
de gruix i bastiment, pany de cop, acabat 
esmaltat, col·locada Cent seixanta-nou euros i deu cèntims 169,10

CAPÍTOL 8. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
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8.4 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada 
sobre bastiment de base, amb una fulla 
batent, per a un buit d'obra aproximat de 
80x60 cm, classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 8A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C3 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
sense persiana Cent vint-i-sis euros i vuit cèntims 126,08

8.5 m2 Tancament vertical amb placa amb 
dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà 
amb un gruix total de 60 mm, amb la cara 
exterior micronervada color blanc, gruix de 
les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt 
longitudinal encadellat i sistema de fixació 
oculta, per a façanes, col·locat en posició 
horitzontal Quaranta euros i noranta-cinc cèntims 40,95

8.6 m Malla de PVC de dos metres de longitud, 
amb un 25% de permeabilitat i color verd i 
instal·lada amb sistema de plegatge 
manual cap als laterals Noranta euros 90,00

8.7 m Tanques de ferro galvanitzat de 1,5 m 
d'altura, amb 4 barres de 60 mm de 
diàmetre, accessoris i muntatge inclosos Trenta-un euros 31,00

8.8 u Tanques de ferro galvanitzat per a 
partera, formades per una tanca lateral de 
1,5 m i una de davantera de 1,2 m. Totes 
ell de 1 m d'alçada amb quatre barres de 
40 mm de diàmetres. Equipades amb 
farratgera, accessoris i muntatge inclosos

Cent trenta-tres euros i vint-i-sis 
cèntims 133,26

CAPÍTOL 9.INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 

9.1 u Llumenera industrial amb reflector 
simètric i 1 tub fluorescent de 65 W, de 
forma rectangular, amb xassís de planxa 
d'acer embotit, muntada suspesa Seixanta-tres euros 63,00

9.2 u Llumenera industrial amb distribució 
simètrica extensiva i làmpada vapor de 
sodi a pressió alta de 150 W de xapa 
d'alumini anoditzat, equip elèctric 
incorporat, tancada, suspesa 

Cent cinquanta-tres euros i noranta-cinc 
cèntims  153,95
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9.3 u Llum d'emergència no permanent i no 
estanca, amb grau de protecció IP4X, de 
forma rectangular amb difusor i cos de 
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 
10 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 
1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada 
superficial Cinquanta-set euros i set cèntims  57,07

9.4 u Presa de corrent bipolar amb presa de 
terra lateral, (2P+T), 10 A 250 V, amb tapa, 
preu mitjà, muntada superficialment Nou euros i nou cèntims  9,04

9.5 u Interruptor diferencial de la classe AC, 
gamma terciari, de 16 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 
A, de desconnexió fix instantani, amb botó 
de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN

Cent noranta-vuit euros i quaranta-cinc 
cèntims  198,45

9.6 u Interruptor diferencial de la classe AC, 
gamma terciari, de 25 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 
A, de desconnexió fix instantani, amb botó 
de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

Vuitanta-un euros i setanta-quatre 
cèntims  81,74

9.7 u Interruptor diferencial de la classe AC, 
gamma terciari, de 80 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,1 A, 
de desconnexió fix instantani, amb botó de 
test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN Dos-cents onze euros 211,00

9.8 u Interruptor diferencial de la classe AC, 
gamma terciari, de 25 A d'intensitat 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,1 
A, de desconnexió fix instantani, amb botó 
de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN Cent vint-i-sis euros i cinc cèntims  126,05
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9.9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic d'1 
A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
bipolar (1P+N), 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 2 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat 
en perfil DIN 

Quaranta-un euros i noranta-set 
cèntims  41,97

9.10 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 
A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
bipolar (1P+N), 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 2 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat 
en perfil DIN 

Quaranta-un euros i noranta-set 
cèntims  41,97

9.11 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 
25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 
C, bipolar (1P+N), de 3000 A de poder de 
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls 
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil 
DIN Divuit euros i trenta-sis cèntims  18,36

9.12 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 
80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 
C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall 
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder 
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat 
en perfil DIN 

Vuitanta-cinc euros i quaranta-un 
cèntims  85,41

9.13 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 3 
A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, 
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 

Cent seixanta-dos euros i seixanta-tres 
cèntims  162,63

9.14 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 
kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), bipolar, de secció 1 x 1,5 
mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, 
col·locat en tub Un euro i quaranta-vuit cèntims  1,48

9.15 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 
kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 
mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, 
col·locat en tub Un euro i vint-i-set cèntims  1,27
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9.16 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 
kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 
mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, 
col·locat en tub Un euro i quaranta cèntims  1,46

9.17 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 
kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 
mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, 
col·locat en tub Dos euros i setanta-nou cèntims  2,79

9.18 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 
kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 
mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, 
col·locat en tub  Quatre euros i cinquanta-un cèntims  4,51

9.19 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 
kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 
mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, 
col·locat en tub Cinc euros i seixanta-nou cèntims  5,69

9.20
m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 
kV de tensió assignada, amb designació AL 
RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 16 mm2 Dos euros i setanta-nou cèntims  2,79

9.21
m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 
kV de tensió assignada, amb designació AL 
RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 50 mm2 Tres euros i vuitanta-quatre cèntims  3,84

9.22 u Caixa per a quadre de distribució, de 
plàstic amb porta, per a una filera de divuit 
mòduls i muntada superficialment 

Vint-i-quatre euros i quaranta-dos 
cèntims  24,42

CAPÍTOL 10. INSTAL·LACIÓ HIDÀULICA 

10.1 u Pica neteja mans de mural d'acer 
inoxidable de 60x50cm amb accionament 
de pedal, amb accessoris i muntatge 
inclosos Cinquanta-set euros i un cèntims  57,01
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10.2 u Abeurador de gran capacitat amb boia de 
cabal constant d'acer galvanitzat, amb 
accessoris, suports i muntatge inclosos Vint euros i seixanta-dos cèntims  20,62

10.3 u Abeurador de gran capacitat amb boia de 
cabal constant d'acer galvanitzat, amb 
accessoris, suports i muntatge inclosos

Cent vint-i-vuit euros i vint-i-cinc 
cèntims 128,25

10.4 u Aixeta de pas de 1/2" de llautó DIN-
17660 cromat, doble estanqueïtat, eix de 
maniobra anti-expulsió, esfera massissa de 
llautó cromat, juntes PTFE (tefló pur) i 
palanca d'acer. Temperatura màxima 180º 
C. Sis euros i vint-i-nou cèntims 6,29

10.5 u Aixeta de pas de 3/4" de llautó DIN-
17660 cromat, doble estanqueïtat, eix de 
maniobra anti-expulsió, esfera massissa de 
llautó cromat, juntes PTFE (tefló pur) i 
palanca d'acer. Temperatura màxima 180º 
C. Set euros i vint-i-cinc cèntims 7,25

10.6 u Aixeta de pas de 1" de llautó DIN-17660 
cromat, doble estanqueïtat, eix de 
maniobra anti-expulsió, esfera massissa de 
llautó cromat, juntes PTFE (tefló pur) i 
palanca d'acer. Temperatura màxima 180º 
C. Deu euros i vint cèntims 10,20

10.7 m Tub de polipropilè, de 16 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat 
mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat superficialment Dos euros i noranta-tres cèntims 2,93

10.8 m Tub de polipropilè, de 20 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat 
mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat superficialment Tres euros i tretze cèntims 3,13

10.9 m Tub de polipropilè, de 25 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat 
mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat superficialment Tres euros i vuitanta-tres cèntims 3,83
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10.10 m Tub de polipropilè, de 25 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat 
mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa Tres euros i cinquanta-sis cèntims 3,56

10.11 m Tub de polipropilè, de 32 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat 
mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa Quatre euros i quaranta-quatre cèntims 4,44

CAPÍTOL 11. EQUIPAMENTS 

11.1 u Sala de munyida línia alta 1x10 amb 
capacitat per 20 animals. Sortida frontal 
ràpida amb menjadores, amb equip de 
bombes de buit, conduccions de llet, 
mugroneres, sistema de rentat, pulsadors 
automàtics, tots els accessoris i muntatge 
inclosos Vint mil quatre-cents seixanta euros 20460,00

11.2 u Tanc de refrigeració de tipus vertical de 
350 l de capacitat nominal amb equip de 
fred, control constant de temperatura, 
agitació, accessoris i muntatge inclosos Dos mil nou-cents cinquanta euros 2950,00

11.3 u Cinta d'alimentació amb cornadís 
d'autocaptura amb capacitat per 100 caps. 
Motor elèctric, quadre de comandaments, 
estructura d'acer inoxidable, accessoris i 
muntatge inclosos 

Quatre mil cinc-cents seixanta-set 
euros 4567,00

11.4
u Cinta d'alimentació amb cornadís 
d'autocaptura amb capacitat per 120 caps. 
Motor elèctric, quadre de comandaments, 
estructura d'acer inoxidable, accessoris i 
muntatge inclosos Cinc mil dos-cents vint euros 5220,00

11.5
u Cinta d'alimentació amb cornadís 
d'autocaptura amb capacitat per 80 caps. 
Motor elèctric, quadre de comandaments, 
estructura d'acer inoxidable, accessoris i 
muntatge inclosos Tres mil nou-cents catorze euros 3914,00
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CAPÍTOL 12. BESTIAR

12.1 u Ovelles de raça ripollesa per a producció 
lletera seleccionades Cent seixanta euros 160,00

12.2 u Xaies reposició de raça ripollesa per a 
producció lletera seleccionades Cent deu euros 110,00

12.3 u Marrans de raça ripollesa per a 
cobriment, seleccionats per producció 
lletera Cent cinquanta euros 150,00

CAPÍTOL 13. LLUITA CONTA INCENDIS 

13.1 u Extintor manual de pols seca polivalent, 
de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, 
pintat, amb suport a paret 

Quaranta-nou euros i vuitanta-cinc 
cèntims 49,85

CAPÍTOL 14. SEGURETAT I SALUT

14.1 Material de seguretat i salut Tres-cents euros 300,00
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1.1 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre 
nominal exterior, de 4 bar de pressió 
nominal, encolat, segons la norma UNE-
EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat al fons de la rasa Divuit euros i vuitanta-un cèntims 18,81  

1.2 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre 
nominal exterior, de 4 bar de pressió 
nominal, encolat, segons la norma UNE-
EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat al fons de la rasa  Vint-i-cinc euros i cinc cèntims  25,05

1.3 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 
40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de 
gruix, per a evacuació d'aigües residuals, 
inclosa tapa de formigó prefabricat, 
col·locat   Cinquanta-dos euros i quatre cèntims 52,04

1.4 u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 
400x400 mm de costat amb sortida 
horitzontal de 90 mm de diàmetre, amb 
tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions 
mecàniques    Noranta-nou euros i vint cèntims 99,20

CAPÍTOL 2. SOLERA I PAVIMENTS

2.1 m2 Paviment continu de 2 capes resina 
sintètica, amb dotació d'1,6 kg/m2 Vint-i-tres euros i quaranta-vuit cèntims 23,48

3.1
m2 Tancament vertical amb placa amb una 
planxa d'acer i aïllament de poliuretà amb 
un gruix total de 50 mm, gruix de les 
planxes (int) de 0,5 mm, junt longitudinal 
encadellat i sistema de fixació oculta, per a 
façanes, col·locat en posició vertical Trenta-tres euros i vuitanta-nou cèntims 33,89

Obrador

CAPÍTOL 1. SANEJAMENT

CAPÍTOL 3. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

31



                                                                                                                            Quadre de preus 1

NÚMERO 
D'ORDRE

DESIGNACIÓ DE L'OBRA PREUS EN LLETRA EUROS

3.2 m2 Tancament vertical amb placa amb 
dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà 
amb un gruix total de 100 mm, amb la cara 
exterior llisa color blanc, gruix de les 
planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt 
longitudinal encadellat i sistema de fixació 
oculta, per a façanes, col·locat en posició 
vertical Trenta-set euros i seixanta-nou cèntims 37,69

3.3 m2 Tancament vertical amb placa amb 
dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà 
amb un gruix total de 60 mm, amb la cara 
exterior micronervada color blanc, gruix de 
les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt 
longitudinal encadellat i sistema de fixació 
oculta, per a façanes, col·locat en posició 
horitzontal Quaranta euros i noranta-cinc cèntims 40,95

3.4 u Porta d'acer galvanitzat en perfils 
laminats d'una fulla batent, per a un buit 
d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub 
de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm 
de gruix i bastiment, pany de cop, acabat 
esmaltat, col·locada Cent seixanta-nou euros i deu cèntims 169,10

3.5 u Porta d'acer galvanitzat en perfils 
laminats d'una fulla batent, per a un buit 
d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub 
de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm 
de gruix i bastiment, pany de cop, acabat 
esmaltat, col·locada 

Cent setanta-set euros i trenta-quatre 
cèntims 177,34

3.6 u Porta d'acer galvanitzat en perfils 
laminats de dues fulles batents, per a un 
buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor 
de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 
mm de gruix i bastiment, pany de cop, 
acabat esmaltat, col·locada 

Dos-cents setanta-set euros i seixanta-
tres cèntims 273,63

3.7 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada 
sobre bastiment de base, amb una fulla 
batent, per a un buit d'obra aproximat de 
80x60 cm, classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 8A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 
12208 i classificació mínima C3 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
sense persiana Cent vint-i-sis euros i vuit cèntims 126,08
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CAPÍTOL 4.INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 

4.1 u  Llumenera industrial amb reflector 
simètric i 1 tub fluorescent de 40 W, de 
forma rectangular, amb xassís de planxa 
d'acer embotit, muntada suspesa Cinquanta euros vint-i-un cèntims 50,21

4.2 u Llumenera industrial amb reflector 
simètric i 1 tub fluorescent de 65 W, de 
forma rectangular, amb xassís de planxa 
d'acer embotit, muntada suspesa Seixanta-tres euros 63,00

4.3 u Llumenera industrial amb distribució 
simètrica extensiva i làmpada vapor de 
sodi a pressió alta de 150 W de xapa 
d'alumini anoditzat, equip elèctric 
incorporat, tancada, suspesa 

Cent cinquanta-tres euros i noranta-cinc 
cèntims  153,95

4.4 u Llum d'emergència no permanent i no 
estanca, amb grau de protecció IP4X, de 
forma rectangular amb difusor i cos de 
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 
10 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 
1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada 
superficial Cinquanta-set euros i set cèntims  57,07

4.5 u Presa de corrent bipolar amb presa de 
terra lateral, (2P+T), 10 A 250 V, amb tapa, 
preu mitjà, muntada superficialment Nou euros i nou cèntims  9,04

4.6 u Interruptor diferencial de la classe AC, 
gamma terciari, de 16 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 
A, de desconnexió fix instantani, amb botó 
de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN

Cent noranta-vuit euros i quaranta-cinc 
cèntims  198,45

4.7 u Interruptor diferencial de la classe AC, 
gamma terciari, de 80 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,1 A, 
de desconnexió fix instantani, amb botó de 
test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN Dos-cents onze euros 211,00
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4.8 u Interruptor diferencial de la classe AC, 
gamma terciari, de 100 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,1 A, 
de desconnexió fix instantani, amb botó de 
test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat 

Dos-cents setze euros i seixanta-nou 
cèntims  216,69

4.9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 3 
A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
bipolar (1P+N), 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 2 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat 
en perfil DIN 

Quaranta-un euros i noranta-set 
cèntims  41,97

4.10 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 
16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 
C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall 
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN 
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Vint euros i nou cèntims  20,09

4.11 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 
80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 
C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall 
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder 
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat 
en perfil DIN 

Vuitanta-cinc euros i quaranta-un 
cèntims  85,41

4.12 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 
100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 
D, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall 
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder 
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat 
en perfil DIN 

Noranta-quatre euros i trenta-cinc 
cèntims  94,35

4.13 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 
kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), bipolar, de secció 1 x 1,5 
mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, 
col·locat en tub Un euro i quaranta-vuit cèntims  1,48
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4.14 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 
kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 
mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, 
col·locat en tub Un euro i vint-i-set cèntims  1,27

4.15 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 
kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 
mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, 
col·locat en tub  Quatre euros i cinquanta-un cèntims  4,51

4.16 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 
kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 
mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, 
col·locat en tub Cinc euros i seixanta-nou cèntims  5,69

4.17 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 
kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 
mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, 
col·locat en tub Set euros i vint cèntims  7,20

4.18
m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 
kV de tensió assignada, amb designació AL 
RZ, tetrapolar, de secció 3 x 25 / 54,6 mm2 Cinc euros i quaranta-quatre cèntims  5,44

4.19
u Caixa general de protecció de polièster 
reforçat amb fibra de vidre , en format 
modular , de 350 A, segons esquema 
Unesa número 10 , seccionable en càrrega 
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica 
(sense fusibles), neutre seccionable, borns 
de connexió i grau de protecció IP-43, 
IK09, muntada superficialment Tres-cents disset euros i dotze cèntims  317,12

CAPÍTOL 5. INSTAL·LACIÓ HIDÀULICA 

5.1 u Pica neteja mans de mural d'acer 
inoxidable de 60x50cm amb accionament 
de pedal, amb accessoris i muntatge 
inclosos Cinquanta-set euros i un cèntims  57,01
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5.2 u Rentabotes d'acer inoxidable de 80x65 
cm amb accessoris i muntatge inclosos Seixanta-cinc euros i vint cèntims  65,20

5.3 u Plat de dutxa quadrat de de material 
acrílic, de 800x800 mm, de color blanc, 
preu superior, col·locat sobre el paviment 

Cent catorze euros i vuitanta-un 
cèntims  114,81

5.4 u Aixeta mescladora, mural, muntada 
superficialment, per a dutxa de telèfon, de 
llautó cromat, preu mitjà, amb dues 
entrades de 1/2" i sortida de 1/2"  

Setanta-cinc euros i quaranta-set 
cèntims  75,47

5.5
u Inodor de porcellana esmaltada, de 
sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i 
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega 
i alimentació incorporats, de color blanc, 
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i 
connectat a la xarxa d'evacuació

Cent cinquanta-quatre euros i noranta-
set cèntims  154,97

5.6 u Pica de mural d'acer inoxidable de 
50x50cm amb accessoris i muntatge 
inclosos Cinquanta-set euros i un cèntims  57,01

5.7 u Aigüera de 2 piques, de 150x70x85 cm, 
amb prestatge inferior i aixeta incorporada, 
amb plastró posterior de 10 cm i perfil 
salva aigües en tot el seu perímetre, sines 
de 50x50x30 cm, d'acer inoxidable 1.4301 
(AISI 304), muntada, instal.lada i 
connectada 

Cent cinquanta-quatre euros i noranta-
set cèntims  2251,35

5.8 u Caldera de llenya de 60.000 kcal/h amb 
vàlvula de descàrrega tèrmica,  
acumulador de 1.000 l, grup hidràulic per 
evacuació de retorn, element de neteja, 
accessoris i muntatge inclosos  Disset mil cinc-cents euros 17500,00

5.9 u Aixeta de pas de 1" de llautó DIN-17660 
cromat, doble estanqueïtat, eix de 
maniobra anti-expulsió, esfera massissa de 
llautó cromat, juntes PTFE (tefló pur) i 
palanca d'acer. Temperatura màxima 180º 
C. Deu euros i vint cèntims 10,20
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5.10 u Aixeta de pas de 11/4" de llautó DIN-
17660 cromat,
doble estanqueïtat, eix de maniobra anti-
expulsió, esfera massissa de llautó cromat, 
juntes PTFE (tefló pur) i palanca d'acer. 
Temperatura màxima 180º C.

Vint-i-tres euros i quaranta-quatre 
cèntims 23,44

5.11 m Tub de polipropilè, de 25 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat 
mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat superficialment Tres euros i vuitanta-tres cèntims 3,83

5.11 m Tub de polipropilè, de 32 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat 
mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat superficialment Quatre euros i quaranta-quatre cèntims 4,44

CAPÍTOL 6. INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA 

6.1 u Equip de regrigeració monofàsic de 368 
W de potècia. Composat per un composat 
per evaporador, condensador i compressor 
i funcionament amb el refrigerant R-404A Dos mil cent seixanta-quatre euros 2164,00

CAPÍTOL 7. MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS  

7.1 u Cuba polivalent de pasteurització i 
quallat de 250 l de capacitat nominal, amb 
sistema d'agitació, lires i control digital de 
temperatura Dotze mil cent seixanta euros 12160,00

7.2 u Bomba cèntrifuga de rodets per ús 
alimentari de 370 W de potència amb un 
cabal màxim de traspàs de 9 m3/h

Mil cent seixanta-vuit euros i seixanta-
un cèntims 1168,61

7.3
u Rentaplats indústrial de 20 litres de 
capacitat pel la neteja de motlles i envasos Quatre-cents deu euros 410,00

7.4 u Nevera de 55x55x150 cm per 
l'emmagatzematge de ferments i qualls Cent noranta-nou 199,00

7.5
u Iogureta de 70x70x 200 cm amb equip de 
calor i fred i control de temperatura digital Quatre-cents cinquanta-cinc 455,00
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CAPÍTOL 8. MATERIALS   

8.1 m Canonada de PVC plastificat amb reforç 
interior amb espiral d’acer pel transport de 
llet amb accessoris de connexió Dotze euros 12,00

8.2
u Taula de treball mòbils d'acer inoxidable 
AISI 304 de 200 x 150 cm amb dos sostres 
i evacuació de líquids en cada un d'ells Nou-cents setanta-cinc euros 975,00

8.3 u Motlle cilíndric perforat de 500 g, fabricat 
amb poliètile sanitari Vuit euros i vint-i-vuit cèntims 8,28

8.4 u Motlle cilíndric perforat de 2 kg, fabricat 
amb polietilè sanitari Deu euros i cinquanta-sis cèntims 10,56

8.5 u Tub cilíndic perforat i reixes de polietilè 
sanitari Nou euros i vint cèntims 9,20

8.6 u Caixa reixades, ultralleugeres de polietilè 
per emmagatzematge, apilables, d'alta 
resistència. Dimensions 60 x 40 x 20 (h) 
cm Quatre euros i seixanta-cinc cèntims 4,65

8.7 m Prestatgeria amb prestatges de reixa 
d'acer inoxidable AISI 304 de 50 cm 
d'amplada i una alçada de 2,5 m

Quaranta-quatre euros i noranta-cinc 
cèntims 44,95

8.8 m Prestatgeria amb prestatges de fusta de 
pi de 50 cm d'amplada i una alçada de 2,5 
m Trenta-dos euros i trenta-cinc cèntims 32,35

CAPÍTOL 9. LLUITA CONTA INCENDIS 

9.1 u Extintor manual de pols seca polivalent, 
de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, 
pintat, amb suport a paret 

Quaranta-nou euros i vuitanta-cinc 
cèntims 49,85

9.2 u Extintor manual de diòxid de carboni, de 
càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, 
pintat, amb suport a paret 

Cent vuitanta-dos euros i seixanta 
cèntims 182,60

CAPÍTOL 10. SEGURETAT I SALUT

10.1 Material de seguretat i salut Cinc-cents euros 500,00
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CAPÍTOL 1. ENDERROCS 

1.1 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 
4 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de 
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de 
residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega 
mecànica de runa sobre camió o contenidor

mà obra 4,05
maquinària 7,09

TOTAL m3 11,14

CAPÍTOL 2. MOVIMENT DE TERRES

2.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i 
càrrega mecànica sobre camió

sense descomposició 1,95

TOTAL m2 1,95

2.2 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny 
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega 
mecànica sobre camió

sense descomposició 7,15

TOTAL m3 7,15

2.3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans 
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 

sense descomposició 3,28

TOTAL m3 3,28

CAPÍTOL 3. FONAMENTS

3.1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat 
des de camió 

mà obra 4,74
material 62,60

TOTAL m3 67,34

3.2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat 
des de camió 

mà obra 4,74
material 70,96

TOTAL m3 75,70

Instal·lacions ramaderes 
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3.3 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades 
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 

mà obra 0,30
material 0,85

TOTAL kg 1,15

4.1 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau 
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa 

mà obra 10,47
material 4,17

TOTAL m 14,64

4.2 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau 
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

mà obra 11,34
material 7,47

TOTAL m 18,81

4.3 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau 
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

mà obra 12,65
material 10,30

TOTAL m 22,94

4.4 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau 
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa  

mà obra 13,08
material 11,96

TOTAL m 25,05

4.5 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau 
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa  

mà obra 15,26
material 22,29

TOTAL m 37,55

4.6 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides 
interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa 
tapa de formigó prefabricat, col·locat

mà obra 11,25
material 30,46

maquinària 10,33
TOTAL u 52,04

CAPÍTOL 4. SANEJAMENT

41



                                                                                                                            Quadre de preus 2

NÚMERO 
D'ORDRE

DESIGNACIÓ DE L'OBRA IMPORT
EUROS

4.7 u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 400x400 mm de costat amb 
sortida horitzontal de 90 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, 
col·locada fixacions mecàniques    

mà obra 16,09
material 83,11

TOTAL u 99,20

4.8 m Canal exterior de secció rectangular de planxa galvanitzada de 0,6 
mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces 
especials i connectada al baixant 

mà obra 14,40
material 26,06

TOTAL m 40,46

4.9 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B 
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces 
especials i fixat mecànicament amb brides

mà obra 9,83
material 4,89

TOTAL m 14,73

5.1 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 
30x30 cm, de 3,5 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb 
armadura de capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, sense mènsules, 
per a encastar a la base, col·locat amb grua 

mà obra 15,15
material 201,80

maquinària 12,25
TOTAL u 229,20

5.2 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 
40x40 cm, de 4 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura 
de capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, sense mènsules, per a 
encastar a la base, col·locat amb grua 

mà obra 15,15
material 212,42

maquinària 12,25
TOTAL u 239,82

5.3 u Biga triangular prefabricada de formigó armat per anar vist, amb 
secció T, de 9 m de llum com a màxim, col·locada amb grua 

mà obra 15,15
material 350,66

maquinària 12,25
TOTAL u 378,06

CAPÍTOL 5. ESTRUCTURA
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5.4 u Biga triangular prefabricada de formigó armat per anar vist, amb 
secció T, de 22 m de llum com a màxim, col·locada amb grua 

mà obra 27,28
material 911,70

maquinària 22,04
TOTAL u 961,02

5.5 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura 
activa de tensió compresa entre 26 i 61 kN

mà obra 3,76
material 5,99

maquinària 2,35
TOTAL  m 12,10

5.6 m Bigueta de formigó pretesat de 21 a 22 cm d'alçària, amb armadura 
activa de tensió compresa entre 26 i 61 kN

mà obra 3,76
material 13,83

maquinària 2,35
TOTAL m 19,94

6.1 m2 Coberta de placa fibrociment NT, de color, de perfil ona gran, de 
més de 2,5 fins a 3,05 m de llargària, amb fixacions mecàniques  

mà obra 5,12
material 12,25

TOTAL m2 17,37

CAPÍTOL 7. SOLERA I PAVIMENTS

7.1 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de 
camió  

mà obra 7,05
material 9,02

TOTAL m2 16,07

7.2 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix, amb 
acabat remolinat mecànic

mà obra 7,58
material 11,42

maquinària 0,27

TOTAL m2 19,26

CAPÍTOL 6. COBERTA
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7.3 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada 
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T 
UNE-EN 10080 

mà obra 1,00
material 2,65

TOTAL m2 3,65

7.3 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar 
antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o 
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per 
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 
(UNE-EN 13888)

mà obra 15,95
material 20,23

TOTAL m2 36,17

CAPÍTOL 8. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

8.1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 
cm de gruix, de 3 m d'amplària i 7 m de llargària com a màxim, amb 
acabat llis, color gris a una cara, col·locades 

mà obra 2,02
material 40,82

maquinària 2,30

TOTAL m2 45,14

8.2
m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc 
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb 
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , 
col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari 

mà obra 16,25
material 17,35

TOTAL u 33,60

8.3 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un 
buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, 
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat 
esmaltat, col·locada

mà obra 5,82
material 163,28

TOTAL u 169,10
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8.4 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, 
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x60 cm, 
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
sense persiana 

mà obra 11,51
material 114,57

TOTAL u 126,08

8.5 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament 
de poliuretà amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior 
micronervada color blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, 
junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, 
col·locat en posició horitzontal 

mà obra 10,90
material 30,05

TOTAL u 40,95

8.6 m Malla de PVC de dos metres de longitud, amb un 25% de 
permeabilitat i color verd i instal·lada amb sistema de plegatge manual 
cap als laterals

sense descomposició 90,00
TOTAL  m 90,00

8.7 m Tanques de ferro galvanitzat de 1,5 m d'altura, amb 4 barres de 60 
mm de diàmetre, accessoris i muntatge inclosos

mà obra 2,00
material 29,00

TOTAL m 31,00

8.8 u Tanques de ferro galvanitzat per a partera, formades per una tanca 
lateral de 1,5 m i una de davantera de 1,2 m. Totes ell de 1 m d'alçada 
amb quatre barres de 40 mm de diàmetres. Equipades amb farratgera, 
accessoris i muntatge inclosos

mà obra 12,50
material 120,76

TOTAL u 133,26

CAPÍTOL 9.INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 

9.1 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 65 
W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, 
muntada suspesa 

mà obra 14,38
material 48,62

TOTAL u 63,00
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9.2 u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada 
vapor de sodi a pressió alta de 150 W de xapa d'alumini anoditzat, 
equip elèctric incorporat, tancada, suspesa 

mà obra 28,32
material 125,63

TOTAL u 153,95

9.3 u  Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de 
protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, 
amb làmpada fluorescent de 10 W, flux aproximat de 140 a 170 
lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial 

mà obra 6,54
material 50,53

TOTAL u 57,07

9.4 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 10 A 250 
V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment 

mà obra 7,20
material 1,84

TOTAL u 9,04

9.5
u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A 
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió 
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

mà obra 12,23
material 186,22

TOTAL u 198,45

9.6
u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A 
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió 
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

mà obra 12,23
material 69,51

TOTAL u 81,74

9.7
u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A 
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,1 A, de desconnexió 
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

mà obra 14,58
material 196,42

TOTAL u 211,00

46



                                                                                                                            Quadre de preus 2

NÚMERO 
D'ORDRE

DESIGNACIÓ DE L'OBRA IMPORT
EUROS

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

mà obra 15,75
material 110,30

TOTAL u 126,05

9.10
u Interruptor automàtic magnetotèrmic d'1 A d'intensitat nominal, tipus 
PIA corba C, bipolar (1P+N), 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 2 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

mà obra 8,71
material 33,26

TOTAL u 41,97

9.11
u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat nominal, tipus 
PIA corba C, bipolar (1P+N), 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 2 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN  

mà obra 8,71
material 33,26

TOTAL u 41,97

9.12 u  Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, 
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A de poder de tall segons 
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en 
perfil DIN 

mà obra 8,71
material 9,65

TOTAL u 18,36

9.12 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, 
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons 
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, 
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

mà obra 11,06
material 74,35

TOTAL u 85,41

9.13
u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 3 A d'intensitat nominal, tipus 
PIA corba D, 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 

mà obra 9,42
material 153,21

TOTAL u 162,63
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9.14
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

mà obra 0,65
material 0,83

TOTAL m 1,48

9.15
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

mà obra 0,65
material 0,61

TOTAL m 1,27

9.16
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

mà obra 0,65
material 0,81

TOTAL m 1,46

9.17
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub  

mà obra 1,74
material 1,05

TOTAL m 2,79

9.18
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

mà obra 2,18
material 2,34

TOTAL m 4,51

9.19
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

mà obra 2,18
material 3,51

TOTAL m 5,69

9.20 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 16 mm2

mà obra 2,18
material 0,61

TOTAL m 2,79
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9.21 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 50 mm2

mà obra 2,83
material 1,01

TOTAL m 3,84

9.21 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una 
filera de divuit mòduls i muntada superficialment 

mà obra 1,09
material 23,33

TOTAL u 24,42

CAPÍTOL 10. INSTAL·LACIÓ HIDÀULICA 

10.1 u Pica neteja mans de mural d'acer inoxidable de 60x50cm amb 
accionament de pedal, amb accessoris i muntatge inclosos

mà obra 8,95
material 48,06

TOTAL u 57,01

10.2 u Abeurador de cassoleta amb polsador d'acer galvanitzat, amb 
accessoris i muntatge inclosos

mà obra 6,70
material 13,92

TOTAL u 20,62

10.3 u Abeurador de gran capacitat amb boia de cabal constant d'acer 
galvanitzat, amb accessoris, suports i muntatge inclosos

mà obra 6,70
material 121,55

TOTAL m 128,25

10.4 u Aixeta de pas de 1/2" de llautó DIN-17660 cromat, doble 
estanqueïtat, eix de maniobra anti-expulsió, esfera massissa de llautó 
cromat, juntes PTFE (tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura màxima 
180º C.

sense descomposició 6,29
TOTAL u 6,29

10.5 u Aixeta de pas de 3/4" de llautó DIN-17660 cromat, doble 
estanqueïtat, eix de maniobra anti-expulsió, esfera massissa de llautó 
cromat, juntes PTFE (tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura màxima 
180º C.

sense descomposició 7,25
TOTAL u 7,25

10.6 u Aixeta de pas de 1" de llautó DIN-17660 cromat, doble estanqueïtat, 
eix de maniobra anti-expulsió, esfera massissa de llautó cromat, juntes 
PTFE (tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura màxima 180º C.

sense descomposició 10,20
TOTAL u 10,20
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10.7 m Tub de polipropilè, de 16 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat 
superficialment

mà obra 1,74
material 1,18

TOTAL m 2,93

10.8 m Tub de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat 
superficialment 

mà obra 1,74
material 1,38

TOTAL m 3,13

10.9 m Tub de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat 
superficialment 

mà obra 2,18
material 1,65

TOTAL m 3,83

10.10 m Tub de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al 
fons de la rasa 

mà obra 2,58
material 0,98

TOTAL m 3,56

10.11 m Tub de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al 
fons de la rasa 

mà obra 3,01
material 1,43

TOTAL m 4,44

CAPÍTOL 11. EQUIPAMENTS 

11.1 u Sala de munyida línia alta 1x10 amb capacitat per 20 animals. 
Sortida frontal ràpida amb menjadores, amb equip de bombes de buit, 
conduccions de llet, mugroneres, sistema de rentat, pulsadors 
automàtics, tots els accessoris i muntatge inclosos 

sense descomposició 20460,00
TOTAL u 20460,00
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11.2 u Tanc de refrigeració de tipus vertical de 350 l de capacitat nominal 
amb equip de fred, control constant de temperatura, agitació, 
accessoris i muntatge inclosos

sense descomposició 2950,00
TOTAL u 2950,00

11.3 u Cinta d'alimentació amb cornadís d'autocaptura amb capacitat per 
100 caps. Motor elèctric, quadre de comandaments, estructura d'acer 
inoxidable, accessoris i muntatge inclosos 

mà obra 297,00
material 4270,00

TOTAL m 4567,00

11.4 u Cinta d'alimentació amb cornadís d'autocaptura amb capacitat per 
120 caps. Motor elèctric, quadre de comandaments, estructura d'acer 
inoxidable, accessoris i muntatge inclosos 

mà obra 356,40
material 4864,00

TOTAL m 5220,40

11.5 u Cinta d'alimentació amb cornadís d'autocaptura amb capacitat per 80 
caps. Motor elèctric, quadre de comandaments, estructura d'acer 
inoxidable, accessoris i muntatge inclosos 

mà obra 237,60
material 3676,00

TOTAL m 3913,60

CAPÍTOL 12. BESTIAR

12.1 u Ovelles de raça ripollesa per a producció lletera seleccionades
sense descomposició 160,00

TOTAL u 160,00

12.2 u Xaies reposició de raça ripollesa per a producció lletera 
seleccionades 

sense descomposició 110,00
TOTAL u 110,00

12.3 u Marrans de raça ripollesa per a cobriment, seleccionats per producció 
lletera 

sense descomposició 150,00
TOTAL u 150,00

CAPÍTOL 13. LLUITA CONTA INCENDIS 

13.1 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a paret 

mà obra 8,72
material 41,13

TOTAL m 49,85
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CAPÍTOL 14. SEGURETAT I SALUT  

14.1 Material de seguretat i salut
sense descomposició 300,00

TOTAL u 300,00

52



                                                                                                                            Quadre de preus 2

NÚMERO 
D'ORDRE

DESIGNACIÓ DE L'OBRA IMPORT
EUROS

1.1 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau 
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

mà obra 11,34
material 7,47

TOTAL m 18,81

1.2 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau 
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa  

mà obra 13,08
material 11,96

TOTAL m 25,05

1.3 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides 
interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa 
tapa de formigó prefabricat, col·locat

mà obra 11,25
material 30,46

maquinària 10,33
TOTAL u 52,04

1.4 u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 400x400 mm de costat amb 
sortida horitzontal de 90 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, 
col·locada fixacions mecàniques    

mà obra 16,09
material 83,11

TOTAL u 99,20

CAPÍTOL 2. SOLERA I PAVIMENTS

2.1 m2 Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1,6 
kg/m2   

mà obra 10,41
material 13,07

TOTAL m2 23,48

CAPÍTOL 1. SANEJAMENT

Obrador  
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CAPÍTOL 3. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

3.1 m2 Tancament vertical amb placa amb una planxa d'acer i aïllament de 
poliuretà amb un gruix total de 50 mm, gruix de les planxes (int) de 0,5 
mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a 
façanes, col·locat en posició vertical 

mà obra 8,72
material 25,17

TOTAL m2 33,89

3.2 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament 
de poliuretà amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior llisa 
color blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt 
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, 
col·locat en posició vertical 

mà obra 8,72
material 28,97

TOTAL m2 37,69

3.3 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament 
de poliuretà amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior 
micronervada color blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, 
junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, 
col·locat en posició horitzontal 

mà obra 10,90
material 30,05

TOTAL u 40,95

3.4 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un 
buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, 
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat 
esmaltat, col·locada

mà obra 5,82
material 163,28

TOTAL u 169,10

3.5 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un 
buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, 
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat 
esmaltat, col·locada 

mà obra 5,82
material 171,52

TOTAL u 177,34

3.6 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per 
a un buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 
mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat 
esmaltat, col·locada 

mà obra 9,32
material 264,31

TOTAL u 273,63

54



                                                                                                                            Quadre de preus 2

NÚMERO 
D'ORDRE

DESIGNACIÓ DE L'OBRA IMPORT
EUROS

8.7 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, 
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x60 cm, 
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
sense persiana 

mà obra 11,51
material 114,57

TOTAL u 126,08

CAPÍTOL 4.INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 

4.1 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 40 
W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, 
muntada suspesa 

mà obra 13,07
material 37,14

TOTAL u 50,21

4.2 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 65 
W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, 
muntada suspesa 

mà obra 14,38
material 48,62

TOTAL u 63,00

4.3 u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada 
vapor de sodi a pressió alta de 150 W de xapa d'alumini anoditzat, 
equip elèctric incorporat, tancada, suspesa 

mà obra 28,32
material 125,63

TOTAL u 153,95

4.4
u  Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de 
protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, 
amb làmpada fluorescent de 10 W, flux aproximat de 140 a 170 
lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial 

mà obra 6,54
material 50,53

TOTAL u 57,07

4.5 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 10 A 250 
V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment 

mà obra 7,20
material 1,84

TOTAL u 9,04
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4.6
u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A 
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió 
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

mà obra 12,23
material 186,22

TOTAL u 198,45

4.7
u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A 
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,1 A, de desconnexió 
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

mà obra 14,58
material 196,42

TOTAL u 211,00

4.8 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A 
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,1 A, de desconnexió 
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat 

mà obra 14,58
material 202,11

TOTAL u 216,69

4.9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 3 A d'intensitat nominal, tipus 
PIA corba C, bipolar (1P+N), 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 2 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

mà obra 8,71
material 33,26

TOTAL u 41,97

4.10
u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, 
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-
EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

mà obra 8,71
material 11,38

TOTAL u 20,09

4.11 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, 
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons 
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, 
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

mà obra 11,06
material 74,35

TOTAL u 85,41
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4.12 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, 
tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons 
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, 
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

mà obra 11,06
material 83,29

TOTAL u 94,35

4.13
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

mà obra 0,65
material 0,83

TOTAL m 1,48

4.14
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

mà obra 0,65
material 0,61

TOTAL m 1,27

4.15
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

mà obra 2,18
material 2,34

TOTAL m 4,51

4.16
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

mà obra 2,18
material 3,51

TOTAL m 5,69

4.17
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub  

mà obra 2,83
material 4,37

TOTAL m 7,20
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4.18 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació AL RZ, tetrapolar, de secció 3 x 25 / 54,6 mm2

mà obra 2,61
material 2,83

TOTAL m 5,44

4.19 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , 
en format modular , de 350 A, segons esquema Unesa número 10 , 
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica 
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de 
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment 

mà obra 54,47
material 262,65

TOTAL m 317,12

CAPÍTOL 5. INSTAL·LACIÓ HIDÀULICA 

5.1 u Pica neteja mans de mural d'acer inoxidable de 60x50cm amb 
accionament de pedal, amb accessoris i muntatge inclosos

mà obra 8,95
material 48,06

TOTAL u 57,01

5.2 u Rentabotes d'acer inoxidable de 80x65 cm amb accessoris i 
muntatge inclosos

sense descomposició 65,20
TOTAL u 65,20

5.3 u Plat de dutxa quadrat de de material acrílic, de 800x800 mm, de color 
blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment 

mà obra 13,00
material 101,81

TOTAL u 114,81

5.4 u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de 
telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i 
sortida de 1/2"  

mà obra 11,39
material 64,08

TOTAL u 75,47

5.5 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, 
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació 
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i 
connectat a la xarxa d'evacuació

mà obra 36,52
material 118,46

TOTAL u 154,97
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5.6 u Pica de mural d'acer inoxidable de 50x50cm amb accessoris i 
muntatge inclosos

mà obra 8,95
material 48,06

TOTAL u 57,01

5.7 u Aigüera de 2 piques, de 150x70x85 cm, amb prestatge inferior i 
aixeta incorporada, amb plastró posterior de 10 cm i perfil salva aigües 
en tot el seu perímetre, sines de 50x50x30 cm, d'acer inoxidable 
1.4301 (AISI 304), muntada, instal.lada i connectada 

mà obra 132,10
material 2119,25

TOTAL u 2251,35

5.8 u Caldera de llenya de 60.000 kcal/h amb vàlvula de descàrrega 
tèrmica,  acumulador de 1.000 l, grup hidràulic per evacuació de retorn, 
element de neteja, accessoris i muntatge inclosos 

sense descomposició 17500,00
TOTAL u 17500,00

5.9 u Aixeta de pas de 1" de llautó DIN-17660 cromat, doble estanqueïtat, 
eix de maniobra anti-expulsió, esfera massissa de llautó cromat, juntes 
PTFE (tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura màxima 180º C.

sense descomposició 10,20
TOTAL u 10,20

5.10 u Aixeta de pas de 11/4" de llautó DIN-17660 cromat,
doble estanqueïtat, eix de maniobra anti-expulsió, esfera massissa de 
llautó cromat, juntes PTFE (tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura 
màxima 180º C.

sense descomposició 23,44
TOTAL u 23,44

5.11 m Tub de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat 
superficialment 

mà obra 2,18
material 1,65

TOTAL m 3,83

5.12 m Tub de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat 
superficialment

mà obra 3,01
material 1,43

TOTAL m 4,44
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CAPÍTOL 6. INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA 

6.1 u Equip de regrigeració monofàsic de 368 W de potècia. Composat per 
un composat per evaporador, condensador i compressor i 
funcionament amb el refrigerant R-404A

mà obra 210,00
material 1954,00

TOTAL u 2164,00

CAPÍTOL 7. MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS  

7.1 u Cuba polivalent de pasteurització i quallat de 250 l de capacitat 
nominal, amb sistema d'agitació, lires i control digital de temperatura 

mà obra 310,00
material 11850,00

TOTAL u 12160,00

7.2 u Bomba cèntrifuga de rodets per ús alimentari de 370 W de potència 
amb un cabal màxim de traspàs de 9 m3/h

sense descomposició 1168,61
TOTAL u 1168,61

7.3 u Rentaplats indústrial de 20 litres de capacitat pel la neteja de motlles i 
envasos

sense descomposició 410,00
TOTAL u 410,00

7.4
u Nevera de 55x55x150 cm per l'emmagatzematge de ferments i qualls

sense descomposició 199,00
TOTAL u 199,00

7.5 u Iogureta de 70x70x 200 cm amb equip de calor i fred i control de 
temperatura digital

sense descomposició 455,00
TOTAL u 455,00

CAPÍTOL 8. MATERIALS   

8.1 m Canonada de PVC plastificat amb reforç interior amb espiral d’acer 
pel transport de llet amb accessoris de connexió

sense descomposició 12,00
TOTAL m 12,00

8.2 u Taula de treball mòbils d'acer inoxidable AISI 304 de 200 x 150 cm 
amb dos sostres i evacuació de líquids en cada un d'ells

sense descomposició 975,00
TOTAL u 975,00
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8.3 u Motlle cilíndric perforat de 500 g, fabricat amb poliètile sanitari
sense descomposició 8,28

TOTAL u 8,28

8.4 u Motlle cilíndric perforat de 2 kg, fabricat amb polietilè sanitari 
sense descomposició 10,56

TOTAL u 10,56

8.5 u Tub cilíndic perforat i reixes de polietilè sanitari
sense descomposició 9,20

TOTAL u 9,20

8.6 u Caixa reixades, ultralleugeres de polietilè per emmagatzematge, 
apilables, d'alta resistència. Dimensions 60 x 40 x 20 (h) cm

sense descomposició 4,65
TOTAL u 4,65

8.7 m Prestatgeria amb prestatges de reixa d'acer inoxidable AISI 304 de 
50 cm d'amplada i una alçada de 2,5 m

mà obra 6,15
material 38,80

TOTAL m 44,95

8.8 m Prestatgeria amb prestatges de fusta de pi de 50 cm d'amplada i una 
alçada de 2,5 m

mà obra 7,80
material 24,55

TOTAL m 32,35

CAPÍTOL 9. LLUITA CONTA INCENDIS 

9.1 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a paret 

mà obra 8,72
material 41,13

TOTAL m 49,85

9.2 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a paret 

mà obra 8,72
material 173,88

TOTAL m 182,60

CAPÍTOL 10. SEGURETAT I SALUT  

10.1 Material de seguretat i salut
sense descomposició 500,00

TOTAL u 500,00
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Instal·lacions ramaderes 

CAPÍTOL 1. ENDERROCS 

1.1 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 
30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m 
d'alçària, amb estructura d'obra de 
fàbrica, sense enderroc de fonaments, 
solera ni mitgeres, sense separació, 
transport ni gestió de residus ni residus 
especials, amb mitjans manuals i 
mecànics i càrrega mecànica de runa 
sobre camió o contenidor 12,48 11,14 139,03

TOTAL CAPÍTOL 1 139,03 €

CAPÍTOL 2. MOVIMENT DE TERRES

2.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny 
realitzada amb retroexcavadora i 
càrrega mecànica sobre camió 948,00 1,95 1.848,60

2.2 m3 Excavació de rases i pous de 
fins a 2 m de fondària, en terreny 
compacte (SPT 20-50), realitzada amb 
retroexcavadora i càrrega mecànica 
sobre camió 152,33 7,15 1.089,19

2.3 m3 Transport de terres a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 20 t i temps d'espera per a la 
càrrega amb mitjans mecànics, amb un 
recorregut de més de 5 i fins a 10 km 152,33 3,28 499,66

TOTAL CAPÍTOL 2 3.437,44 €

CAPÍTOL 3. FONAMENTS

3.1 m3 Formigó per a rases i pous de 
fonaments, HM-20/P/40/I, de 
consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm, abocat des 
de camió  9,90 67,34 666,40

3.2 m3 Formigó per a rases i pous de 
fonaments, HA-25/P/20/IIa, de 
consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió  35,50 75,70 2687,20
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2.3 kg Armadura de rases i pous AP500 
S d'acer en barres corrugades B500S 
de límit elàstic >= 500 N/mm2 1.860,95 1,15 2.140,09

TOTAL CAPÍTOL 3 5.493,68 €

CAPÍTOL 4. SANEJAMENT

 4.1 m Tub de PVC de 75 mm de 
diàmetre nominal exterior, de 4 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la 
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat al fons de la 
rasa 8,20 14,64 120,02

4.2 m Tub de PVC de 90 mm de 
diàmetre nominal exterior, de 4 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la 
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat al fons de la 
rasa 52,60 18,81 989,31

 4.3 m Tub de PVC de 110 mm de 
diàmetre nominal exterior, de 4 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la 
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat al fons de la 
rasa 14,30 22,94 328,04

 4.4 m Tub de PVC de 125 mm de 
diàmetre nominal exterior, de 4 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la 
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat al fons de la 
rasa  60,20 25,05 1.507,76

 4.5 m Tub de PVC de 160 mm de 
diàmetre nominal exterior, de 4 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la 
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat al fons de la 
rasa  76,50 37,55 2.872,58

4.6 u Pericó de pas de formigó 
prefabricat, de 40x40x45 cm de mides 
interiors i 4 cm de gruix, per a 
evacuació d'aigües residuals, inclosa 
tapa de formigó prefabricat, col·locat 2,00 52,04 104,08

4.7 u Bonera sifònica d'acer inoxidable 
de 400x400 mm de costat amb sortida 
horitzontal de 90 mm de diàmetre, amb 
tapa plana metàl·lica, col·locada 
fixacions mecàniques    2,00 99,20 198,40
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4.8 m Canal exterior de secció 
rectangular de planxa galvanitzada de 
0,6 mm de gruix i 45 cm de 
desenvolupament, col·locada amb 
peces especials i connectada al baixant 86,00 40,46 3.479,56

4.9 m Baixant de tub de PVC-U de paret 
massissa, àrea d'aplicació B segons 
norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, 
incloses les peces especials i fixat 
mecànicament amb brides  78,60 14,73 1.157,78

TOTAL CAPÍTOL 4 10.637,51 €

CAPÍTOL 5. ESTRUCTURA

5.1 u Pilar prefabricat de formigó armat 
de secció rectangular massissa de 
30x30 cm, de 3,5 m d'alçària lliure 
màxima, per anar vist, amb armadura 
de capacitat mecànica de 650 a 900 
kN/m, sense mènsules, per a encastar 
a la base, col·locat amb grua 6,00 229,2 1.375,20

5.2 u Pilar prefabricat de formigó armat 
de secció rectangular massissa de 
40x40 cm, de 4 m d'alçària lliure 
màxima, per anar vist, amb armadura 
de capacitat mecànica de 650 a 900 
kN/m, sense mènsules, per a encastar 
a la base, col·locat amb grua 12,00 239,82 2.877,84

5.3 u Biga triangular prefabricada de 
formigó armat per anar vist, amb secció 
T, de 9 m de llum com a màxim, 
col·locada amb grua 3,00 378,06 1.134,18

5.4 u Biga triangular prefabricada de 
formigó armat per anar vist, amb secció 
T, de 22 m de llum com a màxim, 
col·locada amb grua 6,00 961,02 5.766,12

5.5 m Bigueta de formigó pretesat de 17 
a 18 cm d'alçària, amb armadura activa 
de tensió compresa entre 26 i 61 kN, 
col·locades amb grua 105,00 12,1 1.270,50

5.6 mm Bigueta de formigó pretesat de 
21 a 22 cm d'alçària, amb armadura 
activa de tensió compresa entre 26 i 61 
kN, col·locades amb grua 19,94 19,94 397,60
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TOTAL CAPÍTOL 5 12.821,44 €

CAPÍTOL 6. COBERTA

6.1 m2 Coberta de placa fibrociment NT, 
de color, de perfil ona gran, de més de 
2,5 fins a 3,05 m de llargària, amb 
fixacions mecàniques  831,91 17,37 14.450,19

TOTAL CAPÍTOL 6 14.450,19 €

CAPÍTOL 7. SOLERA I PAVIMENTS

7.1 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, 
de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 
cm, abocat des de camió  954,20 16,07 15.333,99

7.2 m2 Paviment de formigó HM-
30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix, amb 
acabat remolinat mecànic 954,20 19,26 18.377,89

7.3 m2 Armadura per lloses de formigó 
AP500 T amb malla electrosoldada de 
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm 
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 
10080 954,20 2,39 2.280,54

7.3 m2 Paviment interior, de rajola de 
gres extruït sense esmaltar antilliscant, 
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma 
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 
a 25 peces/m2, col·locades amb 
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-
EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 
(UNE-EN 13888) 10,80 36,17 390,64

TOTAL CAPÍTOL 7 36.383,06 €

8.1 m2 Tancament de plaques 
conformades llises de formigó armat de 
20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 7 m 
de llargària com a màxim, amb acabat 
llis, color gris a una cara, col·locades  325,60 45,14 14.697,58

CAPÍTOL 8. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
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8.2 m2 Paret divisòria de dues cares 
vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat 
de morter ciment, de 400x200x200 mm, 
llis, gris amb components hidrofugants, 
categoria I segons la norma UNE-EN 
771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 
de ciment pòrtland amb filler calcari 161,97 33,60 5.442,19

8.3 u Porta d'acer galvanitzat en perfils 
laminats d'una fulla batent, per a un buit 
d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de 
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 
mm de gruix i bastiment, pany de cop, 
acabat esmaltat, col·locada 4,00 169,10 676,40

8.4 u Finestra de PVC no plastificat, 
col·locada sobre bastiment de base, 
amb una fulla batent, per a un buit 
d'obra aproximat de 80x60 cm, 
classificació mínima 3 de permeabilitat 
a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 8A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C3 de resistència 
al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana  2,00 126,08 252,16

8.5 m2  Tancament vertical amb placa 
amb dues planxes d'acer i aïllament de 
poliuretà amb un gruix total de 60 mm, 
amb la cara exterior micronervada color 
blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i 
sistema de fixació oculta, per a façanes, 
col·locat en posició horitzontal 17,92 40,95 733,82

8.6 m Malla de PVC de dos metres de 
longitud, amb un 25% de permeabilitat i 
color verd i instal·lada amb sistema de 
plegatge manual cap als laterals 22,70 90,00 2.043,00

8.7 m Tanques de ferro galvanitzat de 
1,5 m d'altura, amb 4 barres de 60 mm 
de diàmetre, accessoris i muntatge 
inclosos 115,95 31,00 3.594,45
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8.8 u Tanques de ferro galvanitzat per a 
partera, formades per una tanca lateral 
de 1,5 m i una de davantera de 1,2 m. 
Totes ell de 1 m d'alçada amb quatre 
barres de 40 mm de diàmetres. 
Equipades amb farratgera, accessoris i 
muntatge inclosos 50,00 133,26 6.663,00

TOTAL CAPÍTOL 8 34.102,61 €

CAPÍTOL 9.INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 

9.1 u Llumenera industrial amb reflector 
simètric i 1 tub fluorescent de 65 W, de 
forma rectangular, amb xassís de 
planxa d'acer embotit, muntada 
suspesa 45,00 63,00 2.835,00

9.2 u Llumenera industrial amb 
distribució simètrica extensiva i làmpada 
vapor de sodi a pressió alta de 150 W 
de xapa d'alumini anoditzat, equip 
elèctric incorporat, tancada, suspesa 3,00 153,95 461,85

9.3 u Llum d'emergència no permanent i 
no estanca, amb grau de protecció 
IP4X, de forma rectangular amb difusor 
i cos de policarbonat, amb làmpada 
fluorescent de 10 W, flux aproximat de 
140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, 
preu mitjà, col·locada superficial 4,00 57,07 228,28

9.4 u Presa de corrent bipolar amb 
presa de terra lateral, (2P+T), 10 A 250 
V, amb tapa, preu mitjà, muntada 
superficialment 7,00 9,04 63,28

9.5 u Interruptor diferencial de la classe 
AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 
0,03 A, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la norma UNE-
EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 3,00 198,45 595,35
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9.6 u Interruptor diferencial de la classe 
AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 
0,03 A, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la norma UNE-
EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 
mm d'amplària, muntat en perfil DIN  1,00 81,74 81,74

9.7 u  Interruptor diferencial de la classe 
AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,1 
A, de desconnexió fix instantani, amb 
botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la norma UNE-
EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 1,00 211,00 211,00

9.8 u Interruptor diferencial de la classe 
AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 
0,1 A, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la norma UNE-
EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 2,00 126,05 252,10

9.9 u Interruptor automàtic 
magnetotèrmic d'1 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(1P+N), 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 1,00 41,97 41,97

9.10 u Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 4 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(1P+N), 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN  1,00 41,97 41,97
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9.11 u  Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 25 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(1P+N), de 3000 A de poder de tall 
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls 
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en 
perfil DIN 2,00 18,36 36,72

9.12 u Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 80 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), 
de 10000 A de poder de tall segons 
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de 
tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 1,00 85,41 85,41

9.13 u Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 3 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba D, 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 1,00 162,63 162,63

9.14 m Cable amb conductor de coure 
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), bipolar, de 
secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat en tub 218,00 1,48 322,64

9.15 m Cable amb conductor de coure 
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat en tub 47,60 1,27 60,45

9.16 m Cable amb conductor de coure 
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 4 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat en tub 64,50 1,46 94,17

9.17 m Cable amb conductor de coure 
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat en tub  571,50 2,79 1.594,49

70



                                                                                                                    Pressupost general

DESIGNACIÓ DE L'OBRA QUANTITAT
PREUS DE 

LES UNITATS
IMPORT PARCIAL IMPORT TOTAL

9.18 m Cable amb conductor de coure 
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat en tub 52,50 4,51 236,78

9.19 m Cable amb conductor de coure 
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat en tub 105,00 5,69 597,45

9.20 m Cable amb conductor d'alumini 
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació AL RZ1 (AS), unipolar, de 
secció 1x 16 mm2 58,08 2,79 162,04

9.21 m Cable amb conductor d'alumini 
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació AL RZ1 (AS), unipolar, de 
secció 1x 50 mm2 73,40 3,84 281,86

9.22 u Caixa per a quadre de 
distribució, de plàstic amb porta, per a 
una filera de divuit mòduls i muntada 
superficialment 2,00 24,42 48,84

TOTAL CAPÍTOL 9 8.496,01 €

CAPÍTOL 10. INSTAL·LACIÓ HIDÀULICA 

10.1 u Pica neteja mans de mural d'acer 
inoxidable de 60x50cm amb 
accionament de pedal, amb accessoris i 
muntatge inclosos  1,00 57,01 57,01

10.2 u Abeurador de cassoleta amb 
polsador d'acer galvanitzat, amb 
accessoris i muntatge inclosos 3,00 20,62 61,86

10.3 u Abeurador de gran capacitat amb 
boia de cabal constant d'acer 
galvanitzat, amb accessoris, suports i 
muntatge inclosos 11,80 128,25 1.513,35

10.4 u  Aixeta de pas de 1/2" de llautó 
DIN-17660 cromat, doble estanqueïtat, 
eix de maniobra anti-expulsió, esfera 
massissa de llautó cromat, juntes PTFE 
(tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura 
màxima 180º C. 7,00 6,29 44,03
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10.5 u  Aixeta de pas de 3/4" de llautó 
DIN-17660 cromat, doble estanqueïtat, 
eix de maniobra anti-expulsió, esfera 
massissa de llautó cromat, juntes PTFE 
(tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura 
màxima 180º C. 4,00 7,25 29,00

10.6 u  Aixeta de pas de 1" de llautó 
DIN-17660 cromat, doble estanqueïtat, 
eix de maniobra anti-expulsió, esfera 
massissa de llautó cromat, juntes PTFE 
(tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura 
màxima 180º C. 8,00 10,20 81,60

10.7 m Tub de polipropilè, de 16 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-
2, connectat a pressió, amb grau de 
dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat superficialment 42,00 2,93 123,06

10.8 m Tub de polipropilè, de 20 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-
2, connectat a pressió, amb grau de 
dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat superficialment 39,50 3,13 123,64

10.9 m Tub de polipropilè, de 25 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-
2, connectat a pressió, amb grau de 
dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat superficialment 38,50 3,83 147,46

10.10 m Tub de polipropilè, de 25 mm 
de diàmetre nominal, de 6 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 
12201-2, connectat a pressió, amb grau 
de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat al fons de la rasa  15,00 3,56 53,40

10.11 m Tub de polipropilè, de 32 mm 
de diàmetre nominal, de 6 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 
12201-2, connectat a pressió, amb grau 
de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat al fons de la rasa  15,00 4,44 66,60

TOTAL CAPÍTOL 10 2.301,00 €
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CAPÍTOL 11. EQUIPAMENTS 

11.1 u Sala de munyida línia alta 1x10 
amb capacitat per 20 animals. Sortida 
frontal ràpida amb menjadores, amb 
equip de bombes de buit, conduccions 
de llet, mugroneres, sistema de rentat, 
pulsadors automàtics, tots els 
accessoris i muntatge inclosos 1,00 20460,00 20.460,00

11.2 u Tanc de refrigeració de tipus 
vertical de 350 l de capacitat nominal 
amb equip de fred, control constant de 
temperatura, agitació, accessoris i 
muntatge inclosos 1,00 2950,00 2.950,00

11.3 u Cinta d'alimentació amb cornadís 
d'autocaptura amb capacitat per 100 
caps. Motor elèctric, quadre de 
comandaments, estructura d'acer 
inoxidable, accessoris i muntatge 
inclosos 2,00 4567,00 9.134,00

11.4 u Cinta d'alimentació amb cornadís 
d'autocaptura amb capacitat per 120 
caps. Motor elèctric, quadre de 
comandaments, estructura d'acer 
inoxidable, accessoris i muntatge 
inclosos 1,00 5220,00 5.220,00

11.5 u Cinta d'alimentació amb cornadís 
d'autocaptura amb capacitat per 80 
caps. Motor elèctric, quadre de 
comandaments, estructura d'acer 
inoxidable, accessoris i muntatge 
inclosos 1,00 3914,00 3.914,00

TOTAL CAPÍTOL 11 41.678,00 €

CAPÍTOL 12. BESTIAR

12.1 u Ovelles de raça ripollesa per a 
producció lletera seleccionad 400,00 160,00 64.000,00

12.2 u Xaies reposició de raça ripollesa 
per a producció lletera seleccionades 80,00 110,00 8.800,00

12.3 u Marrans de raça ripollesa per a 
cobriment, seleccionats per producció 
lletera 8,00 150,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTOL 12 74.000,00 €
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CAPÍTOL 13. LLUITA CONTA INCENDIS 

13.1 u Extintor manual de pols seca 
polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a paret 1,00 49,85 49,85

TOTAL CAPÍTOL 13 49,85 €

CAPÍTOL 14. SEGURETAT I SALUT  

14.1 Material de seguretat i salut 1,00 300,00 300,00

TOTAL CAPÍTOL 14 300,00 €
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Obrador  

CAPÍTOL 1. SANEJAMENT

1.1 m Tub de PVC de 90 mm de 
diàmetre nominal exterior, de 4 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la 
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat al fons de la 
rasa 27,50 18,81 517,22

1.2 m Tub de PVC de 125 mm de 
diàmetre nominal exterior, de 4 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la 
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat al fons de la 
rasa  25,00 25,05 626,15

1.3 u Pericó de pas de formigó 
prefabricat, de 40x40x45 cm de mides 
interiors i 4 cm de gruix, per a 
evacuació d'aigües residuals, inclosa 
tapa de formigó prefabricat, col·locat 3,00 52,04 156,12

1.4 u Bonera sifònica d'acer inoxidable 
de 400x400 mm de costat amb sortida 
horitzontal de 90 mm de diàmetre, amb 
tapa plana metàl·lica, col·locada 
fixacions mecàniques    2,00 99,20 198,40

TOTAL CAPÍTOL 1 1.497,89 €

CAPÍTOL 2. SOLERA I PAVIMENTS

2.1 m2 Paviment continu de 2 capes 
resina sintètica, amb dotació d'1,6 
kg/m2    126,54 23,4843 2.971,70

TOTAL CAPÍTOL 2 2.971,70 €

3.1 m2 Tancament vertical amb placa 
amb una planxa d'acer i aïllament de 
poliuretà amb un gruix total de 50 mm, 
gruix de les planxes (int) de 0,5 mm, 
junt longitudinal encadellat i sistema de 
fixació oculta, per a façanes, col·locat 
en posició vertical 123,00 33,89 4.168,47

CAPÍTOL 3. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
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3.2 m2 Tancament vertical amb placa 
amb dues planxes d'acer i aïllament de 
poliuretà amb un gruix total de 100 mm, 
amb la cara exterior llisa color blanc, 
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 
mm, junt longitudinal encadellat i 
sistema de fixació oculta, per a façanes, 
col·locat en posició vertical 199,80 37,69 7.530,46

3.3 m2  Tancament vertical amb placa 
amb dues planxes d'acer i aïllament de 
poliuretà amb un gruix total de 60 mm, 
amb la cara exterior micronervada color 
blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i 
sistema de fixació oculta, per a façanes, 
col·locat en posició horitzontal 126,54 40,95 5.181,81

3.4 u Porta d'acer galvanitzat en perfils 
laminats d'una fulla batent, per a un buit 
d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de 
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 
mm de gruix i bastiment, pany de cop, 
acabat esmaltat, col·locada 6,00 169,10 1.014,60

3.5 u Porta d'acer galvanitzat en perfils 
laminats d'una fulla batent, per a un buit 
d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de 
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 
mm de gruix i bastiment, pany de cop, 
acabat esmaltat, col·locada 6,00 177,34 1.064,04

3.6 u Porta d'acer galvanitzat en perfils 
laminats de dues fulles batents, per a 
un buit d'obra de 150x215 cm, amb 
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, 
planxes llises d'1 mm de gruix i 
bastiment, pany de cop, acabat 
esmaltat, col·locada 1,00 273,63 273,63

3.7 u Finestra de PVC no plastificat, 
col·locada sobre bastiment de base, 
amb una fulla batent, per a un buit 
d'obra aproximat de 80x60 cm, 
classificació mínima 3 de permeabilitat 
a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 8A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C3 de resistència 
al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana 5,00 126,08 630,40
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TOTAL CAPÍTOL 3 19.863,42 €

CAPÍTOL 4.INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 

4.1 u Llumenera industrial amb reflector 
simètric i 1 tub fluorescent de 40 W, de 
forma rectangular, amb xassís de 
planxa d'acer embotit, muntada 
suspesa 8,00 50,21 401,68

4.2 u Llumenera industrial amb reflector 
simètric i 1 tub fluorescent de 65 W, de 
forma rectangular, amb xassís de 
planxa d'acer embotit, muntada 
suspesa 19,00 63,00 1.197,00

4.3 u Llumenera industrial amb 
distribució simètrica extensiva i làmpada 
vapor de sodi a pressió alta de 150 W 
de xapa d'alumini anoditzat, equip 
elèctric incorporat, tancada, suspesa 2,00 153,95 307,90

4.4 u Llum d'emergència no permanent i 
no estanca, amb grau de protecció 
IP4X, de forma rectangular amb difusor 
i cos de policarbonat, amb làmpada 
fluorescent de 10 W, flux aproximat de 
140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, 
preu mitjà, col·locada superficial 13,00 57,07 741,91

4.5 u Presa de corrent bipolar amb 
presa de terra lateral, (2P+T), 10 A 250 
V, amb tapa, preu mitjà, muntada 
superficialment 18,00 9,04 162,72

4.6 u Interruptor diferencial de la classe 
AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 
0,03 A, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la norma UNE-
EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 2,00 198,45 396,90
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4.7 u  Interruptor diferencial de la classe 
AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,1 
A, de desconnexió fix instantani, amb 
botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons 
les especificacions de la norma UNE-
EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 1,00 211,00 211,00

4.8 u Interruptor diferencial de la classe 
AC, gamma terciari, de 100 A 
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 
sensibilitat 0,1 A, de desconnexió fix 
instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït 
segons les especificacions de la norma 
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 
18 mm d'amplària, muntat 1,00 216,69 216,69

4.9 u Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 3 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(1P+N), 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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 2,00 41,97 83,94

4.10 u Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 16 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), 
de 3000 A de poder de tall segons UNE-
EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 1,00 20,09 20,09

4.11 u Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 80 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), 
de 10000 A de poder de tall segons 
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de 
tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 1,00 85,41 85,41

4.12 u Interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 100 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), 
de 10000 A de poder de tall segons 
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de 
tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 1,00 94,35 94,35
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4.13 m Cable amb conductor de coure 
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), bipolar, de 
secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat en tub 254,00 1,48 375,92

4.14 m Cable amb conductor de coure 
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat en tub 127,00 1,27 161,29

4.15 m Cable amb conductor de coure 
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat en tub 85,50 4,51 385,61

4.16 m Cable amb conductor de coure 
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat en tub 81,00 5,69 460,89

4.17 m  Cable amb conductor de coure 
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums, col·locat en tub 90,00 7,20 648,00

4.18 m Cable amb conductor d'alumini 
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació AL RZ, tetrapolar, de secció 
3 x 25 / 54,6 mm2 2,00 5,44 10,88

4.19 u Caixa general de protecció de 
polièster reforçat amb fibra de vidre , en 
format modular , de 350 A, segons 
esquema Unesa número 10 , 
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa 
base portafusibles trifàsica (sense 
fusibles), neutre seccionable, borns de 
connexió i grau de protecció IP-43, 
IK09, muntada superficialment  1,00 317,12 317,12

TOTAL CAPÍTOL 4 6.279,30 €
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CAPÍTOL 5. INSTAL·LACIÓ HIDÀULICA 

5.1 u Pica neteja mans de mural d'acer 
inoxidable de 60x50cm amb 
accionament de pedal, amb accessoris i 
muntatge inclosos  1,00 57,01 57,01

5.2 u Rentabotes d'acer inoxidable de 
80x65 cm amb accessoris i muntatge 
inclosos 1,00 65,20 65,20

5.3 u Plat de dutxa quadrat de de 
material acrílic, de 800x800 mm, de 
color blanc, preu superior, col·locat 
sobre el paviment 1,00 114,81 114,81

5.4 u Aixeta mescladora, mural, 
muntada superficialment, per a dutxa de 
telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, 
amb dues entrades de 1/2" i sortida de 
1/2"  1,00 75,47 75,47

5.5 u Inodor de porcellana esmaltada, 
de sortida vertical i/o horitzontal, amb 
seient i tapa, cisterna i mecanismes de 
descàrrega i alimentació incorporats, de 
color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el 
paviment i connectat a la xarxa 
d'evacuació 1,00 154,97 154,97

5.6 u Pica de mural d'acer inoxidable de 
50x50cm amb accessoris i muntatge 
inclosos 1,00 57,01 57,01

5.7 u Aigüera de 2 piques, de 
150x70x85 cm, amb prestatge inferior i 
aixeta incorporada, amb plastró 
posterior de 10 cm i perfil salva aigües 
en tot el seu perímetre, sines de 
50x50x30 cm, d'acer inoxidable 1.4301 
(AISI 304), muntada, instal.lada i 
connectada 1,00 2251,35 2.251,35

5.8 u u Caldera de llenya de 60.000 
kcal/h amb vàlvula de descàrrega 
tèrmica,  acumulador de 1.000 l, grup 
hidràulic per evacuació de retorn, 
element de neteja, accessoris i 
muntatge inclosos 1,00 17500,00 17.500,00
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5.9 u  Aixeta de pas de 1" de llautó DIN-
17660 cromat, doble estanqueïtat, eix 
de maniobra anti-expulsió, esfera 
massissa de llautó cromat, juntes PTFE 
(tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura 
màxima 180º C. 4,00 10,20 40,80

5.10 u Aixeta de pas de 11/4" de llautó 
DIN-17660 cromat,
doble estanqueïtat, eix de maniobra anti-
expulsió, esfera massissa de llautó 
cromat, juntes PTFE (tefló pur) i 
palanca d'acer. Temperatura màxima 
180º C. 6,00 23,44 140,64

5.11 m Tub de polipropilè, de 25 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-
2, connectat a pressió, amb grau de 
dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat superficialment 77,70 3,83 147,46

5.12 m Tub de polipropilè, de 32 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-
2, connectat a pressió, amb grau de 
dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat superficialment 45,40 4,44 66,60

TOTAL CAPÍTOL 5 20.671,32 €

CAPÍTOL 6. INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA 

6.1 u Equip de regrigeració monofàsic 
de 368 W de potècia. Composat per un 
composat per evaporador, condensador 
i compressor i funcionament amb el 
refrigerant R-404A 2,00 2164,00 4.328,00

TOTAL CAPÍTOL 6 4.328,00 €

CAPÍTOL 7. MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS  

7.1 u Cuba polivalent de pasteurització i 
quallat de 250 l de capacitat nominal, 
amb sistema d'agitació, lires i control 
digital de temperatura 1,00 12160,00 12.160,00
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7.2 u Bomba cèntrifuga de rodets per ús 
alimentari de 370 W de potència amb 
un cabal màxim de traspàs de 9 m3/h 1,00 1168,61 1.168,61

7.3 u Rentaplats indústrial de 20 litres 
de capacitat pel la neteja de motlles i 
envasos 1,00 410,00 410,00

7.4 u Nevera de 55x55x150 cm per 
l'emmagatzematge de ferments i qualls 1,00 199,00 199,00

7.5 u Iogureta de 70x70x 200 cm amb 
equip de calor i fred i control de 
temperatura digital 1,00 455,00 455,00

TOTAL CAPÍTOL 7 14.392,61 €

CAPÍTOL 8. MATERIALS

8.1 m Canonada de PVC plastificat amb 
reforç interior amb espiral d’acer pel 
transport de llet amb accessoris de 
connexió 20,00 12,00 240,00

8.2 u Taula de treball mòbils d'acer 
inoxidable AISI 304 de 200 x 150 cm 
amb dos sostres i evacuació de líquids 
en cada un d'ells 2,00 975,00 1.950,00

8.3 u Motlle cilíndric perforat de 500 g, 
fabricat amb poliètile sanitari 80,00 8,28 662,40

8.4 u Motlle cilíndric perforat de 2 kg, 
fabricat amb polietilè sanitari  20,00 10,56 211,20

8.5 u Tub cilíndic perforat i reixes de 
polietilè sanitari 100,00 9,20 920,00

8.6 u Caixa reixades, ultralleugeres de 
polietilè per emmagatzematge, 
apilables, d'alta resistència. Dimensions 
60 x 40 x 20 (h) cm 40,00 4,65 186,00

8.7 m Prestatgeria amb prestatges de 
reixa d'acer inoxidable AISI 304 de 50 
cm d'amplada i una alçada de 2,5 m 1,00 44,95 44,95

8.8 m Prestatgeria amb prestatges de 
fusta de pi de 50 cm d'amplada i una 
alçada de 2,5 m 11,60 32,35 375,26

TOTAL CAPÍTOL 8 4.589,81 €
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CAPÍTOL 9. LLUITA CONTA INCENDIS 

9.1 u Extintor manual de pols seca 
polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a paret 2,00 49,85 99,70

9.2 u Extintor manual de diòxid de 
carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a paret 1,00 182,60 182,60

TOTAL CAPÍTOL 9 282,30 €

CAPÍTOL 10. SEGURETAT I SALUT  

10.1 Material de seguretat i salut 1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPÍTOL 10 500,00 €
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Descripció TOTAL 

Instal·lacions ramaderes 

CAPÍTOL 1. Enderrocs 139,03 €

CAPÍTOL 2. Moviment de terres 3.437,44 €

CAPÍTOL 3. Fonaments 5.493,68 €

CAPÍTOL 4. Sanejament 10.637,51 €

CAPÍTOL 5. Estructura 12.821,44 €

CAPÍTOL 6. Coberta 14.450,19 €

CAPÍTOL 7. Solera i paviments 36.383,06 €

CAPÍTOL 8. Tancaments i divisòries 34.102,61 €

CAPÍTOL 9. Instal·lació elèctrica i enllumenat 8.496,01 €

CAPÍTOL 10. Instal·lació hidàulica 2.301,00 €

CAPÍTOL 11. Equipaments 41.678,00 €

CAPÍTOL 12. Bestiar 74.000,00 €

CAPÍTOL 13. Lluita contra incendis 49,85 €

CAPÍTOL 14. Seguretat i salut 300,00 €

TOTAL D'EXECUCIÓ INSTAL·LACIONS RAMADERES 244.289,83 €

Obrador 

CAPÍTOL 1. Sanejament 1.497,89 €

CAPÍTOL 2. Soleres i Paviments 2.971,70 €

CAPÍTOL 3. Tancaments i divisòries 19.863,42 €

CAPÍTOL 4. Instal·lació elèctrica i enllumenat 6.279,30 €

CAPÍTOL 5. Instal·lació hidràulica 20.671,32 €

CAPÍTOL 6. Instal·lació frigorífica 4.328,00 €

CAPÍTOL 7. Màquinaria i equipaments 14.392,61 €

CAPÍTOL 8. Materials 4.589,81 €

CAPÍTOL 9. Lluita contra incendis 282,30 €
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CAPÍTOL 10. Seguretat i salut 500,00 €

TOTAL D'EXECUCIÓ OBRABOR 75.376,34 €

TOTAL D'EXECUCIÓ MATERIAL 319.666,17 €

Despeses generals (13%) 41.556,60 €

Benefici industrial (6%) 19.179,97 €

TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 380.402,74 €

IVA (21%) 79.884,57 €

PRESSUPOST GENERAL TOTAL 460.287,31 €

Manlleu, Juny de 2014

L’estudiant del grau en Enginyeria Agroalimentària 

Albert Crosas Roura 

El present pressupost general total ascendeix a la quantitat de quatre-cents 
seixanta mil dos-cents vuitanta-set euros i trenta-un cèntims (460.287,31) 
d'euros
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