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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 01 RAM DE PALETA

Titol 3 01 TREBALLS PRELIMINARS

1 E0005000 PA Co.locacio de vallat provisional d'obra, senyalització, bastides i tots els
mitjans de seguretat individual i col.lectiva necessaris, segons l'estudi
de seguretat i salut.  (P - 12)

1,000

2 E221CATA PA Realització de cates, demolició i reposició d'elements viaris, per a la
localització dels serveis soterrats, per mitjans mecànics i manuals,
amb càrrega mecànica i transport de les terres a l'abocador. (P - 17)

1,000

3 E221ESCO PA Escomeses i connexions dels serveis de llum, aigua, gas, telèfon i
clavegueram a la xarxa pública. (P - 18)

1,000

4 F2168943 m2 Enderroc de fonament i de paret de bloc foradat de morter de ciment
de 20 cm de gruix amb reixat matàl.lic. Màstils i reixa, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 88)

50,000

5 F2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 89)

30,000

6 F2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 91)

20,750

7 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 92)

20,750

TOTAL Titol 3 01.01.01

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 01 RAM DE PALETA

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 E2211022 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics i carrega
mecanica sobre camio.  (P - 15)

170,000

2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 16)

34,000

3 E2221222 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics i terres deixades a la vora (P - 19)

33,788

4 E222B423 M3 Excavació i posterior reblert de rases per a pas d'instal.lacions, d'1,50
m de fondària, com a màxim, en terreny compacte, per mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora. (P - 20)

6,750

5 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 90)

51,000

6 E150ESC2 PA Feines de replanteig, neteja de pous, rases i recalçats amb tots els
treballs i materials necessaris per a realitzar el moviment de terres
segons la documentació gràfica. (P - 14)

1,000

TOTAL Titol 3 01.01.02

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 01 RAM DE PALETA

Titol 3 03 FONAMENTS I PAVIMENTS DE FORMIGÓ

euros
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1 E3Z11221 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigo
h-150kg/cm2, abocat des de camio, cm: mides teòriques de projecte (P
- 23)

58,086

2 E31B3000 KG Acer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres corrugades, per
a l'armadura de rases i pous (P - 22)

1.520,460

3 E31522G1 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, mides  estimades segons geotècnic  (P - 21)

35,404

4 E4E2681E M2 paret estructural de 30 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x30
cm r6 n/mm2 (58,86 kp/cm2), de morter de ciment gris per a revestir,
col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, armat amb barres d'acer corrugat b-500n amb 1d.12 vertical
c/20cm, i reblert amb formigó ha-25/p/20/iia de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm. (P - 31)

22,000

5 E9232B91 M2 Subbase de grava de 30 cm de gruix i grandaria maxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 47)

170,000

6 E7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no
adherida (P - 37)

187,000

7 1935U001 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de 15 cm de gruix, amb armadura de
malla electrosoldada d'acer B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de D, sobre
subbase de grava amb piconatge de caixa de paviment al 100% de
PN, amb acabat remolinat mecànic per deixar el paviment vist (P - 3)

170,000

8 E150ESC1 PA Feines de replanteig, beines per a passos d'instal.lacions, resta
d'encofrats, ferrellats i treballs necessaris per executar l'obra segons la
documentació gràfica. (P - 13)

1,000

TOTAL Titol 3 01.01.03

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 01 RAM DE PALETA

Titol 3 04 ESTRUCTURA I COBERTA

1 E4LEJFQN M2 sostre alt de cantell 22+5 cm, amb casetons ceràmics i semibiguetes
de formigo armat de 11/13 cm d'alçaria, intereixos 0,60, per a una llum
de fins a 6,00 m. segons documentació gràfica. inclou apuntalaments,
massissos , tot tipus d'entregues. cm: es descomptaran forats >1m2.
(segons planols d'estructures) (P - 33)

84,000

2 E4B93000 KG acer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres corrugades, per
a l'armadura de sostres amb elements resistents industrialitzats.
(segons planols d'estructures) (P - 28)

504,000

3 E4B9DC66 M2 malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer aeh 500 t de limit
elastic 5100 kp/cm2 per a l'armadura de sostres amb elements
resistents, de 20x30 cm, de 5 mm i 5 mm de d, respectivament.
(segons planols d'estructures) (P - 29)

92,400

4 E45917G3 M3 formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
ha-25/p/20/i de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
12 mm, abocat amb cubilot. (segons planols d'estructures) (P - 27)

9,240

5 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell variable amb encofrat per a revestir,
amb una quantia de 5 m2/m3, formigó ha-25/b/10/IIa, abocat amb
cubilot i acer en barres corrugades b 500 s amb una quantia entre 150
i 200  kg/m3 (P - 1)

116,552

6 E4425124 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, galvanitzat, en
perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa,
treballat al taller i col.locat a l'obra (P - 24)

22,392

7 E44Z5A22 kg Acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant en
perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, per a

250,000

euros
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reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat
a l'obra amb soldadura (P - 25)

8 EESCALES m2 formació de llosa d'escala de formigó ha-25/p/20/i abocat amb cubilot
de 18 cm de gruix, amb una quantia de 39kg/m2 d'acer b 500 s en
barres corrugades per armadures, m2 de superficie realment
executada, inclou encofrats,apuntalaments i formació de l'esglaonat
amb el mateix formigó  (P - 72)

7,500

9 15123TCH m2 Llosa de coberta lleugerament inclinada, no transitable amb pendents
de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una
membrana d'una làmina de PVC flexible, aïllament amb plaques de
poliestirè extruït de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de
terrat amb capa de protecció de palet de riera. Inclou apuntalaments,
massissos, tot tipus d'entregues. cm: es descomptaran forats >1m2.
(segons planols d'estructures) (P - 2)

165,000

10 E4BCMAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 30)

165,000

11 E45118H4 m3 Pilars, de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba,
amb una quantia de5 m2/m3 de formigó i acer en barres corrugades b
500 S amb una quantia de 20 kg/m3
Inclou apuntalaments, encofrats i tot tipus d'entregues. cm: es
descomptaran forats >1m2. (segons planols d'estructures)
(P - 26)

3,579

12 E4F2B57E M3 paret estructural de 14 cm de gruix, de mao calat de 29x14x10 cm
r150, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 32)

39,578

13 EXEMENEI U xemeneies d'obra amb parets de gero arrebossades i pintades ,
barrets de planxa de la casa rixab segons detall de projecte, inclou part
proporcional d'aiguafons i remats a l'entorn de la xemeneia  (P - 87)

1,000

14 K4F7PK1K u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 15 i 30 cm d'amplària, per
a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 93)

42,300

TOTAL Titol 3 01.01.04

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 01 RAM DE PALETA

Titol 3 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 E614D41E M2 paredó de tancament de 6 cm de gruix, de supermao de 50x25x6 cm,
per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, atracat al sostre amb guix mort. (P - 35)

346,465

2 E7C124A1 M2 aillament projectat de 6 cm de gruix amb escuma de poliureta de
densitat 35 kg/m3 (P - 38)

236,800

3 E614T11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill
de 29x14x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 36)

20,000

TOTAL Titol 3 01.01.05

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 01 RAM DE PALETA

Titol 3 06 PAVIMENTS

1 E93A14D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 7 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 48)

116,400

euros
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2 E9VZ19AK m Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col·locada i
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 54)

16,000

3 E9V1220K m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces,
frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 52)

16,000

4 E9V1220Q m2 Replans de pedra natural calcària nacional, preu alt, de una peça i
frontal col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 53)

2,350

5 E9DAPISS M2 paviment de peces de gres porcel.lanic , de forma rectangular, de 33x
66 col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu, i rejuntat amb
beurada de color.( preu de compra 30.€) (P - 49)

95,000

6 E9U381AV m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica (P - 50)

92,000

7 E9U7U110 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a
pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió
i cargols (P - 51)

100,000

TOTAL Titol 3 01.01.06

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 01 RAM DE PALETA

Titol 3 07 REVESTIMENTS

1 E81126E2 M2 arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a mes de
3,00 m d'alçaria, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, amb acabat remolinat, inclou formació de
reglades, cantoneres, escaires i tela de galliner a trobades entre
diferents materials (P - 39)

304,987

2 E81131E1 M2 arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçaria, com a maxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, deixat de regle, inclou formació de reglades,
cantoneres, escaires i tela de galliner a trobades entre diferents
materials (P - 40)

140,270

3 E825113P m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb rajola de ceràmica esmaltada mat, preu superior, de 16 a
25 peces/m2, col.locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
PVP rajola 24 € (P - 42)

119,950

4 E84410FA m2 Cel ras amb plaques de guix laminat pladur de 13 mm de gruix,
antihumitat als banys, fibra de vidre incorporada al guix (ignífuga),
sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivellador (P - 43)

105,000

5 EQ512J81 M2 taulell de marbre d'importació color i model a determinar, de 30 mm
de gruix, col.locat sobre suports murals i encastat al parament, inclos
formació de forats per a labavo i pica. (P - 84)

0,925

6 E8K2D23K m Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment gris de
cara vista de 30x20x4 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 45)

23,000

7 E8K2D53K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment gris de
cara vista de 15x20x4 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 46)

13,300

8 EQ512Q81 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu
econòmic, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i
encastat al parament amb forat per encavir la pica. (P - 85)

6,000

9 E8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb escaiola E-3. inclou
arestes i cantoneres  (P - 41)

274,652

euros
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TOTAL Titol 3 01.01.07

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 01 RAM DE PALETA

Titol 3 08 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ I DRENATGE

1 ED354752 U pericó sifònic amb a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment (P - 66)

1,000

2 ED7FP90T m Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D=160 mm, de PN
6 bar i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en llit de 10 cm
de sorra (P - 67)

15,000

3 ED111P21 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, de diàmetre 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 61)

6,000

4 ED116171 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, de diàmetre 32 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 63)

5,000

5 ED115771 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, de diàmetre 110 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 62)

6,000

6 ED7K3313 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de
gruix (P - 68)

4,000

7 ED15B771 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides (P - 65)

3,500

8 ED143A70 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100
mm i 1 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides (P - 64)

14,000

9 E5ZJ115P m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de
0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 34)

21,500

10 EE41GGC9 m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat,
de 250 mm de diàmetre, muntada superficialment (P - 69)

7,500

11 EE43G8S3 m Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub
flexible i muntat superficialment (P - 70)

5,000

TOTAL Titol 3 01.01.08

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 01 RAM DE PALETA

Titol 3 09 APARELLS SANITARIS

1 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, 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 (P - 78)

4,000

2 EJ13B21B U subminstre i col.locació de lavabo de porcellana vitrificada, d'amplària
de 50x40cm de color blanc, per anar sobre taulell, AMB el sifó anirà
vist
(P - 76)

2,000

3 EJ13B71T u Lavabo mural amb mig peu de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i
amb mig peu (P - 77)

2,000

euros
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4 EJ18LFAA U subministre i col.locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb
dues piques, acabat brillant, encastada a un taulell de cuina i
connectat a la xarxa d'evacuació, per a moble de 90cm  (P - 79)

1,000

5 EJ33B7NG u Sifo de botella d'acer inoxidable, per a lavabo, de pvc de d 32 mm,
amb valvula automatica, connectat al ramal de pvc. (P - 83)

2,000

6 EJ23512GBP6A u Subministre i col.locació d'aixeta monocomandament per a lavabo,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, amb dues
entrades de maniguets (P - 80)

4,000

7 EJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 81)

4,000

8 EJ2851CGHJQ u Subministrament i col.locació de aixeta monocomandament per a
aigüera ref. N168070001 de la serie Bela de NOKEN (P - 82)

1,000

TOTAL Titol 3 01.01.09

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 01 RAM DE PALETA

Titol 3 10 AJUDES

1 EAJUDES1 PA ajudes del paleta a l'electricista  (P - 55) 1,000

2 EAJUDES2 PA ajudes del paleta al lampista, inclou INSTAL.LACIONS VENTILACIÓ
(P - 56)

1,000

3 EAJUDES3 PA ajudes del paleta a audivisuals (P - 57) 1,000

4 EAJUDES4 PA ajudes del paleta al fuster  (P - 58) 1,000

5 EEAJUDES PA ajudes del paleta al calefactor  (P - 71) 1,000

TOTAL Titol 3 01.01.10

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 02 RAM INDUSTRIALS

Titol 3 01 PINTOR

1 E898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de
potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat (P - 44)

304,987

2 K898U002 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal interior, amb pintura mineral al
silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 94)

274,652

TOTAL Titol 3 01.02.01

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 02 RAM INDUSTRIALS

Titol 3 02 FUSTERIA INTERIOR-EXTERIOR

1 1A22FIN2 PA fusteria exteriors de fulles oscil.lobatents de perfileria oculta tipus
CORTIZO 70 . mides i unitats segons plànol de fustería. Inclou part
proporcional de manetes, vidres ( 4+12+4)i tota la ferramenta
necesaria per la seva correcte instal.lació. (P - 5)

1,000

2 1A22FINT PA fusteria interior de fulles batents i armaris amb DM lacat. mides i
unitats segons plànol de fustería. Inclou part proporcional de pintat,
manetes, i tota la ferramenta necesaria per la seva correcte instal.lació
(P - 6)

1,000

euros
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3 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 60)

3,328

TOTAL Titol 3 01.02.02

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 03 INSTAL.LACIONS

Titol 3 01 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT

1 1G22A200 U instal.lacio electrica interior de l'edifici, totalment empotrada amb tub
corrugat, caixes de conexió cables de 750v i material necessari per
deixar l'instal.lació acabada i en perfecte funcionament ,els
mecanismes seràn de la marca jung model ls 990 blanc o similar (P - 8)

1,000

2 EG380902 U posta a terra de l'edifici, amb conductor de coure nu, unipolar d'1x35
mm2 a tot el perímetre del fonament, incloses piquetes de coure
clavades i connexió de tota la instal.lació. (P - 75)

1,000

3 1G22A205 U instal.lacio electrica per a enllumenat exterior, amb llums encastats a
mur determinats per la d.f i la propietat, valorar una làmpara i definir
model per tenir un preu de sortida  (P - 9)

1,000

TOTAL Titol 3 01.03.01

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 03 INSTAL.LACIONS

Titol 3 02 INSTAL.LACIÓ LLAUNERIA

1 1J41A000 U instal.lació de llauneria segons plànol, des de la connexió general i el
comptador de l'armari de la parcel.la, es sortirà en contratub fins al q.
instal.lacions i des d' aquí en dues ramificacions, inclou connexió des
de la xarxa principal fins a comptador amb arqueta de la companyia i
clau de pas general, vàlvula antiretorn , contratub de la canonada
horitzontal, distribució de a tot l'edifici per a aigua freda i calenta amb
tub de coure aillat , clau de pas individualitzant cada peça de servei i
tot el petit material necesari , l'instal.lació s'entregarà totalment
acabada i en perfecte funcionament. cal donar servei a 2 zones de
lavabos i cuina.
(P - 11)

1,000

TOTAL Titol 3 01.03.02

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 03 INSTAL.LACIONS

Titol 3 03 INSTAL.LACIÓ DE CALEFACCIÓ

1 1E22A062 U intal.lació de calefacció amb radiadors, caldera de roca tipus Baxi
laia-45gta o similar amb una potència fins a 43000 kcal/h anirà
equipada amb cremador per gas, amb bomba aceleradora tipus
pc-1305, termostats de temperatura i de seguretat, termòmetre
indicador de temperatura d'aigua . l'instal.lació serà de dos
circuits,amb dues bombes i dos termostats d'ambient.( nit i dia ) .treball
i accesoris necessaris pel bon funcionament i posada en marxa .inclou
radiadors DUBAL 70 de Baxi Roca. Inclou circuit d'anada i tornada la
col.locació de termostats s'executarà després de pintar les parets i de
posar en marxa  l'instal.lació. (P - 7)

1,000

euros
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Capítol 03 INSTAL.LACIONS

Titol 3 04 INSTAL.LACIÓ DE TLF, TV I FM

1 EESCOMES PA escomesa telèfon des de la tanca exterior a l'interior de l'edifici amb
tub de plàstic rigid 40 i cable guia  (P - 74)

1,000

2 EESCOME2 PA instal.lacio interior de telefonia amb caixes i preses per a 3 telèfons
sempre seguint el criteri dels mateixos mecanismes jung ls990 o
similars (P - 73)

1,000

3 1G22TVFM PA iinstal.lació antena tv, fm normal, col.locada sobre coberta o lloc a
determinar per d.f. amb alimentador , amplificador instal.lació interior
amb tres preses de tv (P - 10)

1,000

TOTAL Titol 3 01.03.04

Obra 01 Pressupost J18020

Capítol 04 MOBILIARI DE CUINA I SALA

1 1A22CUI1 U subministre i col.locació de conjunt de mobles alts i baixos de CUINA
segons model escollit per la propietat
(P - 4)

1,000

2 ES12EXTR U campana extractora de cuina amb llum incorporada, totalment
instal.lada a mobles de cuina i connectada a circuit elèctric i d'extracció
de fums. (P - 86)

1,000

3 EBARRABR pa Construcció de barra de bar de 5 m. d'obra amb acabat arrebossat i
pintat, amb taullell de pedra natural (P - 59)

1,000

TOTAL Capítol 01.04

euros


