
REF. 05/10.2019_2

JORDI
MATA
RAMOS

Firmado digitalmente por 
JORDI MATA RAMOS 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=JORDI MATA 
RAMOS, o, ou, 
email=jordi.mata@cetim.cat,
c=<n
Fecha: 2020.07.13 12:19:58 
+02'00'

 n° colegiat: 19415



PROJECTE REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU i CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MOIÀ 

Jordi Mata Ramos – Enginyer Tècnic Industrial NºCol. 19415  

 n° colegiat: 19415



PROJECTE REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU i CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MOIÀ 

Jordi Mata Ramos – Enginyer Tècnic Industrial NºCol. 19415  

 n° colegiat: 19415



PROJECTE REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU i CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MOIÀ 

Jordi Mata Ramos – Enginyer Tècnic Industrial NºCol. 19415  

 n° colegiat: 19415



PROJECTE REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU i CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MOIÀ 

Jordi Mata Ramos – Enginyer Tècnic Industrial NºCol. 19415  

 n° colegiat: 19415



PROJECTE REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU i CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MOIÀ 

Jordi Mata Ramos – Enginyer Tècnic Industrial NºCol. 19415  

 n° colegiat: 19415



PROJECTE REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU i CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MOIÀ 

Jordi Mata Ramos – Enginyer Tècnic Industrial NºCol. 19415  

 n° colegiat: 19415



PROJECTE REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU i CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MOIÀ 

Jordi Mata Ramos – Enginyer Tècnic Industrial NºCol. 19415  

 n° colegiat: 19415



PROJECTE REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU i CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MOIÀ 

Jordi Mata Ramos – Enginyer Tècnic Industrial NºCol. 19415  

L’ordre d’execució dels treballs no ha de coincidir amb les actuacions que seguidament es 
descriuen, i serà a posteriori quan es pacti amb els serveis tècnics el planing de treball d’acord 
amb les necessitats i els requeriments per intercedir el mínim possible amb l’activitat diària de 
l’edifici. 

o Correspòn als capítols del pressupost 01.01 i 01.06 

o Correspòn als capítols del pressupost 01.02

o Correspòn als capítols del pressupost 01.03 

o Correspòn als capítols del pressupost 01.04 

o Correspòn als capítols del pressupost 01.05 

o Correspòn als capítols del pressupost 01.07
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PREVISIÓ NOVA TMF10 

CGP EXISTENTESTESA CABLE 

CONVERSIÓ A/S 
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QUADRE GENERAL 
ACTUAL
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QUADRE GENERAL 
ACTUAL 

TMF-10 actual a retirar

Compensador de reactiva 
A reinstal.lar i verificar
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Canalitzacions existents 
En zones tècniques. A 
reformar totalment 
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Sala de calderes a reformar. 
Connectar els equips de 
calefació des de nou subquadre 
A instal.lar. 
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Ubicació nou quadre per  
Al camp de futbol 
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Quadre existent camp 
de tubol a retirar 
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Traçat nova canalització 
d’alimentació a col.lumnes 

Col.lumnes a mantenir 
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Quadre de vestidors a substituir 
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Sub Quadre bombes a reformar 
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En tot cas l’aprofitament de canalitzacions existents passa prèviament per la retirada del 
cablejat antic. En cap cas podran coexistir canalitzacions amb cablejat nou amb 
canalitzacions antigues amb cablejat antic, encara que aquestes estiguin fora de servei. 

En cas que sigui impossilbe la retirada d’alguna part de la instal.lació actual per diverses 
raons, aquesta haurà de quedar visiblement anul.lada i identificant que es tracta d’una 
part de la instal.lació antiga i que resta fora de servei de forma permanent 
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Quadre de vestidors a substituir 

Instal.lació preses corrent zona 
grades 
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Reforma enllumenat grades 

Traçat nova safata per alimentar a 
nous prjectors de pista i grades 
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Millora de les instal.lacions 
d’il.luminació i força zona 
magatzems. 
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Quadre d’enceses a eliminar. Es 
substitueix per jun de nou 
reubicat a zona de magatzem. 
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Es mantenen les lluminàries de la zona de vestidors. Es 
canvien els tubs fluroescents per tubs LED i es substitueix 
tot el cablejat per lliure d’hal.logens. 
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Substitució de l’enllumenat de 
senyalització de les escales 

Traçat canalització 
d’alimentació a bar, camp 
futbol i zona rocòdrom 
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Projectors actuals a retirar. 
Instal.lació de nous projectors I de 
llum d’emergència en 
encavallades metal.liques actuals. 

Llums d’emergència en pista a 
eliminar. Només es deixen les de 
les vies d’evacuació. 
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Instal.lació del Bar a 
reformar totalment 
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Canalitzacions zona 
rocòdrom a reformar 

Projectors zona rocòdrom a 
matenir. Substitució del 
cablejat. 
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Ubicació prevista del 
subquadre planta 2 
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Millora de la il.luminació 
planta 2 
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POTÈNCIA INSTAL.LADA TOTAL:  117164

POTÈNCIA MÀXIMA ADMISIBLE INSTAL.LACIÓ:  69000
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Proyecto: 

REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU DE 
MOIÀ 

Descripción: 

Jordi Mata Ramos 

Dirección: 

Pg. Estaselles, 29, 1º2º 

Localidad: 

Berga 

Teléfono: 

616120596 
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emergencia
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Catálogo DAISALUX 

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que no estén 
introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden extrapolar resultados a otras 
referencias de otros fabricantes por similitud en lúmenes declarados. Los mismos lúmenes 
emitidos por luminarias de distinto tipo pueden producir resultados de iluminación absolutamente 
distintos. La validez de los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a 
cada referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de aparato. 

Catálogo Daisalux utilizado:Catálogo España - 2019-07-11

Objetivos lumínicos 

Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el Código Técnico 
de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. De esta forma, el 
programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. Asegura que el nivel de iluminación recibido 
sobre el suelo es siempre, igual o superior al calculado. 

Cálculos realizados según norma *: CTE 

Puntos de seguridad: Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura 
de utilización (h). La iluminancia puede ser horizontal o vertical según exija norma. En el caso 
vertical, se necesita especificar el ángulo gamma de orientación de la superficie en el plano. 

Nota: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los 
mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

(*) Es posible que algún plano tenga sus objetivos lumínicos diferentes a los del proyecto. 

Proyecto :  REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU DE MOIÀ

 Información 
adicional 
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Definición de ejes y ángulos 

Ángulo que forman la proyección del eje longitudinal del aparato sobre el plano del suelo y 
el eje X del plano (Positivo en sentido contrario a las agujas del reloj cuando miramos 
desde el techo). El valor 0 del ángulo es cuando el eje longitudinal de la luminaria es 
paralelo al eje X de la sala. 

   

Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato con el eje Z de la 
sala. (Un valor 90 es colocación en pared y 0 colocación en techo).

   

Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre.  

Puesta en marcha de la instalación 

El concepto "Puesta en Marcha" incluye:  
-Curso de instalación del sistema orientado a la empresa Instaladora. 
-Configuración del sistema (identificación de cada emergencia por su número de serie y 
adecuación del software). 
-Puesta en marcha del sistema incluyendo: conexión del ordenador si  lo hubiere, emisión de un 
informe del estado de la instalación. 
-Didáctica a los Responsables de Mantenimiento de la instalación. 
La Puesta en Marcha se llevará a cabo siempre y cuando se haya realizado y enviado a 
Daisalux el chequeo previo a la puesta en marcha.

Recomendaciones de uso de material para una instalación eficaz 
-Con objeto de asegurar una conexión correcta de las emergencias, así como para favorecer una 
rápida puesta en marcha, se recomienda utilizar el cable BUS-TAM (Daisalux) para el bus de 
comunicación (entre emergencias-central TEV). Formado por un cable de 0,6/1KV de un color fácil 
de identificar en la instalación (azul) que contiene dos hilos de 1.5mm2 de sección (rojo y blanco). 
Apto para utilizar en locales de pública concurrencia, siendo no propagador del incendio, con baja 
emisión de humos y con opacidad reducida (libre de halógenos). 

-Con objeto de favorecer una rápida puesta en marcha, así como para asegurar un correcto 
mantenimiento, si se utilizan centrales de referencia TEV-500 o TEV-1000 se deben utilizar los 
seccionadores SBT-200 (con central TEV-200 no es necesario). Estos dispositivos permiten 
establecer un árbol de comunicación y detectar los siguientes fallos en el cableado del bus 
secundario: cortocircuitos, fugas, inversiones de polaridad y malos contactos. Se estima necesario 
el uso de un SBT-200 por cada 50 luminarias. El número exacto puede variar dependiendo del 
diseño de la instalación. 

Conexión de las centrales TEV a un ordenador central 
Es necesaria la conexión de las centrales TEV a un ordenador personal, de manera que se facilite 
la puesta en marcha y se pueda aprovechar toda la potencia del sistema en trabajos de 
mantenimiento.Para facilitar la comunicación las centrales TEV disponen de dos salidas: RS-232 y 
Ethernet. 
No se necesita ningún equipamiento externo para la comunicación, a excepción de los cables de 
conexión.
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Factor de mantenimiento: 1.000 

Resolución del cálculo: 0.33 m. 

POLIESPORTIU  

Plano de situación de luminarias  1 
Situación de luminarias  2 
Iluminación antipánico  3 

Recorridos de evacuación  4 
Puntos de seguridad y cuadros eléctricos  5 

Lista de productos  6 
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1Plano de situación de 
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 Nº Referencia Coordenadas
   
 m. º

 x y h 

 1 NOVA LD N5 3.10 0.30 2.50  0 90  0
    
 2 NOVA LD N5 5.02 23.55 2.50 180 90  0
    
 3 Z LD-4321G TCA 11.00 6.00 8.00  0  0  0
    
 4 Z LD-4321G TCA 11.00 18.00 8.00  0  0  0
    
 5 NOVA LD N5 21.63 23.46 2.50 180 90  0
    
 6 Z LD-4321G TCA 33.00 6.00 8.00  0  0  0
    
 7 Z LD-4321G TCA 33.00 18.00 8.00  0  0  0
    
 8 NOVA LD N5 38.71 23.46 2.50 -180 90  0
    

Proyecto :  REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU DE MOIÀ

Plano :  POLIESPORTIU 

2        Situación de 
luminarias
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Tramas e isolux a 0.00 m. 

 Objetivos  Resultados 

 Uniformidad: 40.00 mx/mn. 18.18 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 1033.4 m² 
 Iluminación media: ---- 4.01 lx 

 Leyenda: 

Proyecto :  REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU DE MOIÀ

Plano :  POLIESPORTIU 

3 Iluminación 
antipánico
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Tramas e isolux a 1.00 m. 

 Objetivos  Resultados 

 Uniformidad: 40.00 mx/mn. 51.27 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 1033.4 m² 
 Iluminación media: ---- 4.25 lx 

 Leyenda: 

Proyecto :  REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU DE MOIÀ

Plano :  POLIESPORTIU 

3 Iluminación 
antipánico
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  Objetivos  Resultados 
     
Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  100.0 % de 1033.4 m² 
     
Uniformidad:  40.00 mx/mn.  51.27  mx/mn 

Proyecto :  REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU DE MOIÀ

Plano :  POLIESPORTIU 

3Iluminación antipánico en el 
volumen de 0.00 m. a 1.00 m. 
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Recorrido 1 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.00 mx/mn  3.50 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.19 lx. 
 lx. máximos:  ----  7.67 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

 Altura del plano de medida: 0.00 m. 

Recorrido 2 

 Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.00 mx/mn  3.21 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.01 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.46 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

 Altura del plano de medida: 0.00 m. 
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Proyecto :  REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU DE MOIÀ

Plano :  POLIESPORTIU 

5Puntos de seguridad y 
cuadros eléctricos 
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 Nº Coordenadas Objetivo Resultado
   
  m. º lx lx
   
  x y h 
    
 1 5.46 23.34 1.20 0.00 5.00 13.66 (H)
    
 2 3.52 0.45 1.20 0.00 5.00 11.06 (H)
    
 3 21.92 23.30 1.20 0.00 5.00 12.01 (H)
    
 4 39.27 23.19 1.20 0.00 5.00 13.91 (H)
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cuadros eléctricos 



  14 

    
   
   
 Cantidad Referencia Precio (€)
   
    4 Z LD-4321G TCA 
     
    4 NOVA LD N5
     
    __________
    
    Precio Total (PVP)

Proyecto :  REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU DE MOIÀ

Plano :  POLIESPORTIU 

6     Lista de 
productos
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PROJECTE REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU i CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MOIÀ 

Jordi Mata Ramos – Enginyer Tècnic Industrial NºCol. 19415  

 n° colegiat: 19415



 n° colegiat: 19415



PREVISIÓ ASCENSOR

Rocòdrom

Pista Esquaix

61,85 m²

Vestuari 5 

Vestuari 6 
Pas 4

Pas 3

Lavabo 1

Lavabo 2

Sala calderes Magatzem

Vestidor 1

Vestidor 3

Vestidor 2

Vestidor 4

Vestidor monitor 1 Vestidor monitor 2 Neteja Neteja

Vestíbul 

InfermeriaDespatx

Vestíbul

Caldera ACV

HeatMaster 100N

96,7 kW (200 l. ACS)

6,40 m² 

4,40 m² 

4,10 m² 

4,40 m² 

6,20 m² 

6,40 m²

61,85 m²

kV
A

r

TMF-10 En interior armari
d'obra amb porta metàl.lica

Q.G.P.D.

Nínxol d'obra per
a S.Q. Camp Futbol

S.Q. BAR

Montant a SQ.PL.2

E-LED

E-LED

T"T"

Quadre enceses
llums vestidors, pista
i zona rocòdrom

Quadre maniobra
cistelles i cortines

Ventilació

Derivació Individual
a CGP existent en suport

de formigó ENDESA

SQ.Calefacció

E-LED E-LED E-LED E-LED E-LED E-LED

E-LED

E-LED

E-LED

E-LED

E-LED

T"

E-LED

E-LED

E-LED

E-LED

E-LED

E-LED

E-LED T"

T"

T"

T"

Zona de Bar
120,50 m²

52,40 m²

Canalització
soterrada

Conversió
A/S a instal.lar

CGP en suport
de formigó a mantenir

A A'

B
B'

Arqueta de pas

DETALL CONVERSIÓ A/S

Posta
a terra

LLEGENDA

Quadre elèctric  amb porta

Caixa de derivacions SUPERFICIE o EMPOTRAR

Presa de corrent tipus schuko de 16A amb TTL per encastar en caixetí universal i
instal.lada alta a mínim 120 cm. de terra.

Detector de presència amb potenciòmetres de regulació

Interruptor temporitzador

Interruptor unipolar 10A per encastar en caixetí universal i instal.lat a una altura de 1,2
mts. d'altura.

Presa de corrent tipus schuko de 16A amb TTL estanca IP55 per encastar en caixetí
universal i instal.lada a baixa a mínim 30 cm. de terra.

Presa de corrent tipus schuko de 16A amb TTL per encastar en caixetí universal i
instal.lada baixa a mínim 30 cm. de terra.

Lluminària tipus pantalla per encastar de 60 x 60 cm. tipus panell LED color 840

Llum d'emergència autónoma de superfície o per encastar a sostre mitjançant marc.
Amb un mínim de 100 lm. i una autonomia de 1 hora.

Llum d'emergència autónoma de superfície tipus projector
Amb un mínim de 300 lm. i una autonomia de 1 hora.

Aplic de superfície per làmpara de baix consum E27

Pantalla fluorescent de superfície estanca IP65 amb 2 tubs LED 1200mm

Canalització elèctrica per alimentar receptors de llum/força formada per tub PVC tipus
Grisdur o bé canaleta en muntatge superficial

Canalització per alimentaro receptors de llum/força formada per tub coarrugat tipus
AISCAN CR o similar encastat per falsa paret o fals sostre

DOWNLIGHT ENCASTAT o SUPERFÍCIE LED 15W / 21W

CANALITZACIÓ PRINCIPAL AMB CANAL TIPUS UNEX 72/73
Lliure d'hal.logens amb separador i tapa

CANALITZACIÓ PRINCIPAL AMB CANAL TIPUS UNEX 66

CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB TUB TIPUS AISCAN DRN

MUINTANT A NIVELL SUPERIOR O INFERIOR

I/O CONVERSIÓ AERI SUBTERRANI

Punt de treball de superfície amb caixa de 3 col.lumnes amb 4 preses de corrent tipus
schuko (2 normals + 2 SAI) + 2 preses de dades CAT6E

Punt de treball de col.lumns amb  4 preses de corrent tipus schuko (2 normals + 2 SAI) +
2 preses de dades CAT6E

Col.lumna per a pas de cablejat de força i dades. Format per element metàl.lic fixat a
sostre format amb perfileria alumini.

Balissa de senyalització graons

DOWNLIGHT LED 30W

DOWNLIGHT LED 10W

E-LED

E-LED

D
T"

P I S T A   P O L I E S P O R T I V A

GENERADOR

AIRE

CALENT

PISTA

(Veure plànol de detall)

E-LED

E-LED

JORDI MATA RAMOS

Tel.  616 120 596   -     e-mail:  jordi.mata@cetim.cat

PG. ESTASELLES, 29 - BERGA ( 08600 )

Enginyer Tècnic Industrial
Col.legiat nº 19.415

PROJECTE D'EXECUCIÓ

SITUACIÓ

TITULAR

PLÀNOL

Nº PLÀNOL

DATAREFERÈNCIA

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

COL∙LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS

PROPIETAT

PROJECTE EXECUTIU
PER LA REFORMA INTEGRAL DE LA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR
DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
i CAMP DE FUTBOL DE LA
POBLACIÓ DE MOIÀ 

C/ Esport
08180 - Moià

AJUNTAMENT DE MOIÀ

05-2019 Novembre 2019

1/100
PLANTA INSTAL.LACIÓ
Zona Poliesportiu
Planta baixa

2.1

NOTES:
- Es podran aprofitar els tubs de les canalitzacions encastades, així com els caixetins empotrats o els
mecanismes sempre i quan cumpleixin les condicions vigents de seguretat.
- Preferentment es cablejarà l'alimentació dels punts de llum mitjançant tub coarrugat lliure
hal.logens de nova instal.lació per sobre del fals sostre de plaques o pladur.
- Les canalitzacions de superfície es realitzaran preferentment amb canal en les zones de públic i
amb tub rígid a les zones de magatzem
- Les canals de PVC típus UNEX 72/73 seran lliures d'hal.logens, amb compartiment separat en
previsió del cablejat de  veu i dades.
- Les safates tipus UNEX 66 es muntaran amb suports de PVC i aniran preferentment muntades de
forma horitzontal.
- El traçat de les canalitzacions té caràcter orientatiu; i es podrà modificar en obra d'acord amb la
disponibiltiat de passos o necessitats; prèvia autoritzacio de la direccio facultativa i la propeitat.

NOTES:
- Davant discrepència entre plànols i amidaments, preval el que s'especifica als amidament.
- Les lluminàries noves a instal.lar, queda condicionat a les condicions d'adjudicacio del contracte
entre empresa adjudicatària i propietat.
- Es preveu aprofitar les llums d'emergència i les pantalles fluorescents que estiguin en bon estat
- Atesa l'elevada distància en les línies d'il.luminació, l'estasa de cablejat en línies de llum, es farà
sempre amb seccions de 4 mm2 fins a primera derivació, en 2,5 mm2 entre caixes derivadores i
únicament l'últim tram de connexió es farà amb seccions de 1,5 mm2.
- Anàlogament amb les línies d'endolls preses de corrent. Es farà l'estesa general amb cable de
4mm2 com a mínim i únicament la derivació fins a connexió amb la presa de corrent, es farà amb
cable de 2,5 mm2 de secció.
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Grada 

Pas 

PREVISIÓ ASCENSOR

Grada 202,20 m² 

Pas 150,90 m² 

Pas adminis.

Pas - 1

Sala reunions 34,05 m² 

Despatx 1    13,65 m² 

Despatx 2    15,30 m² 

Despatx 3    18,80 m²

Despatx 4    14,00 m²

Despatx 5    21,80 m² 

Despatx 6    15,20 m² 

S.Q.PL2

E-LED E-LED E-LED E-LED E-LED E-LED E-LED

E-LED

E-LED

E-LED

E-LED

E-LED E-LED

E-LED

D

D

D

D

D

D

D

D D

T" T" T"

D

E-LED E-LED

E-LEDE-LED

LLEGENDA

Quadre elèctric  amb porta

Caixa de derivacions SUPERFICIE o EMPOTRAR

Presa de corrent tipus schuko de 16A amb TTL per encastar en caixetí universal i
instal.lada alta a mínim 120 cm. de terra.

Detector de presència amb potenciòmetres de regulació

Interruptor temporitzador

Interruptor unipolar 10A per encastar en caixetí universal i instal.lat a una altura de 1,2
mts. d'altura.

Presa de corrent tipus schuko de 16A amb TTL estanca IP55 per encastar en caixetí
universal i instal.lada a baixa a mínim 30 cm. de terra.

Presa de corrent tipus schuko de 16A amb TTL per encastar en caixetí universal i
instal.lada baixa a mínim 30 cm. de terra.

Lluminària tipus pantalla per encastar de 60 x 60 cm. tipus panell LED color 840

Llum d'emergència autónoma de superfície o per encastar a sostre mitjançant marc.
Amb un mínim de 100 lm. i una autonomia de 1 hora.

Llum d'emergència autónoma de superfície tipus projector
Amb un mínim de 300 lm. i una autonomia de 1 hora.

Aplic de superfície per làmpara de baix consum E27

Pantalla fluorescent de superfície estanca IP65 amb 2 tubs LED 1200mm

Canalització elèctrica per alimentar receptors de llum/força formada per tub PVC tipus
Grisdur o bé canaleta en muntatge superficial

Canalització per alimentaro receptors de llum/força formada per tub coarrugat tipus
AISCAN CR o similar encastat per falsa paret o fals sostre

DOWNLIGHT ENCASTAT o SUPERFÍCIE LED 15W / 21W

CANALITZACIÓ PRINCIPAL AMB CANAL TIPUS UNEX 72/73
Lliure d'hal.logens amb separador i tapa

CANALITZACIÓ PRINCIPAL AMB CANAL TIPUS UNEX 66

CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB TUB TIPUS AISCAN DRN

MUINTANT A NIVELL SUPERIOR O INFERIOR

I/O CONVERSIÓ AERI SUBTERRANI

Punt de treball de superfície amb caixa de 3 col.lumnes amb 4 preses de corrent tipus
schuko (2 normals + 2 SAI) + 2 preses de dades CAT6E

Punt de treball de col.lumns amb  4 preses de corrent tipus schuko (2 normals + 2 SAI) +
2 preses de dades CAT6E

Col.lumna per a pas de cablejat de força i dades. Format per element metàl.lic fixat a
sostre format amb perfileria alumini.

Balissa de senyalització graons

DOWNLIGHT LED 30W

DOWNLIGHT LED 10W

E-LED

E-LED

D
T"

JORDI MATA RAMOS

Tel.  616 120 596   -     e-mail:  jordi.mata@cetim.cat

PG. ESTASELLES, 29 - BERGA ( 08600 )

Enginyer Tècnic Industrial
Col.legiat nº 19.415

PROJECTE D'EXECUCIÓ

SITUACIÓ

TITULAR

PLÀNOL

Nº PLÀNOL

DATAREFERÈNCIA

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

COL∙LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS

PROPIETAT

PROJECTE EXECUTIU
PER LA REFORMA INTEGRAL DE LA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR
DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
i CAMP DE FUTBOL DE LA
POBLACIÓ DE MOIÀ 

C/ Esport
08180 - Moià

AJUNTAMENT DE MOIÀ

05-2019 Novembre 2019

1/100
PLANTA INSTAL.LACIÓ
Zona Poliesportiu
Planta 1 - Grades

2.2

NOTES:
- Es podran aprofitar els tubs de les canalitzacions encastades, així com els caixetins empotrats o els
mecanismes sempre i quan cumpleixin les condicions vigents de seguretat.
- Preferentment es cablejarà l'alimentació dels punts de llum mitjançant tub coarrugat lliure
hal.logens de nova instal.lació per sobre del fals sostre de plaques o pladur.
- Les canalitzacions de superfície es realitzaran preferentment amb canal en les zones de públic i
amb tub rígid a les zones de magatzem
- Les canals de PVC típus UNEX 72/73 seran lliures d'hal.logens, amb compartiment separat en
previsió del cablejat de  veu i dades.
- Les safates tipus UNEX 66 es muntaran amb suports de PVC i aniran preferentment muntades de
forma horitzontal.
- El traçat de les canalitzacions té caràcter orientatiu; i es podrà modificar en obra d'acord amb la
disponibiltiat de passos o necessitats; prèvia autoritzacio de la direccio facultativa i la propeitat.

NOTES:
- Davant discrepència entre plànols i amidaments, preval el que s'especifica als amidament.
- Les lluminàries noves a instal.lar, queda condicionat a les condicions d'adjudicacio del contracte
entre empresa adjudicatària i propietat.
- Es preveu aprofitar les llums d'emergència i les pantalles fluorescents que estiguin en bon estat
- Atesa l'elevada distància en les línies d'il.luminació, l'estasa de cablejat en línies de llum, es farà
sempre amb seccions de 4 mm2 fins a primera derivació, en 2,5 mm2 entre caixes derivadores i
únicament l'últim tram de connexió es farà amb seccions de 1,5 mm2.
- Anàlogament amb les línies d'endolls preses de corrent. Es farà l'estesa general amb cable de
4mm2 com a mínim i únicament la derivació fins a connexió amb la presa de corrent, es farà amb
cable de 2,5 mm2 de secció.
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C'

C

A'

A

B'

B

B'

B

B'

B

B'

B

B
'

B

B
'

B

A
'

A

COL.LUMNA PROJECTORS Nº1
EXISTENTS A  MANTENIR

COL.LUMNA PROJECTORS Nº2
EXISTENTS A  MANTENIR

COL.LUMNA PROJECTORS Nº4
EXISTENTS A  MANTENIR

COL.LUMNA PROJECTORS Nº4
EXISTENTS A  MANTENIR

CONNEXIÓ A VESTIDORS

S.Q. CAMP DE FUTBOL

BRAÇ AMB LLUMINÀRIA
VSAP 150W

BRAÇ AMB LLUMINÀRIA
VSAP 150W

DETALL CONNEXIÓ
COL.LUMNES

GRADES COBERTES +

ACCÈS A VESTIDORS

CONVERSIÓ A/S

ARQUETA
DE REGISTRE

ARQUETA
DE REGISTRE

QUADRE EXISTENT
A DESMUNTAR

ARQUETA
DE REGISTRE

S.Q. BOMBES REG

JORDI MATA RAMOS

Tel.  616 120 596   -     e-mail:  jordi.mata@cetim.cat

PG. ESTASELLES, 29 - BERGA ( 08600 )

Enginyer Tècnic Industrial
Col.legiat nº 19.415

PROJECTE D'EXECUCIÓ

SITUACIÓ

TITULAR

PLÀNOL

Nº PLÀNOL

DATAREFERÈNCIA

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

COL∙LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS

PROPIETAT

PROJECTE EXECUTIU
PER LA REFORMA INTEGRAL DE LA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR
DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
i CAMP DE FUTBOL DE LA
POBLACIÓ DE MOIÀ 

C/ Esport
08180 - Moià

AJUNTAMENT DE MOIÀ

05-2019 Novembre 2019

S/E
PLANTA INSTAL.LACIÓ
Zona camp de Futbol

2.5

ALIMENTACIÓ A PROJECTORS

COL.LUMNA EXISTENT

ARMARI DE POLIESTER
AMB CLAU PER UBICAR
ELS EQUIPS D'ENCESA

DELS PROJECTORS

TUB METÀL.LIC d.50

ARQUETA

TUB TIPUS AISCAN DRN
INSTAL.LAT SOTERRAT

CABLEJAT D'ENTRADA
I SORTIDA PER ARQUETA

DE REGISTRE
(SENSE CONNEXIONS

FORA DE LA CAIXA DELS
EQUIPS)

PICA DE PRESA DE TERRES

DETALL CONNEXÓ COL.LUMNES
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PROJECTE REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU i CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MOIÀ 

Jordi Mata Ramos – Enginyer Tècnic Industrial NºCol. 19415  
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Pressupost
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Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

PRESSUPOST Pàg.:18/04/20 1Data:

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL QUADRE ELÈCTRIC GENERAL01

TITOL 3 QUADRE ELÈCTRIC GENERAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4GD11421 u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de
llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i
clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC
col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de
secció (P - 1)

1,000193,63 193,63

2 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 67)

10,0005,16 51,60

3 FG312194 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 (P - 70)

5,0006,94 34,70

4 FG3121B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 71)

20,00012,15 243,00

5 FG11ZZ02 1 Quadre general de protecció i distribució totalment instal.lat,
connectat i comprovat. Inclou envolvent tipus Prisma G de
Scneider de 36 mòduls d'altura, passadis lateral per enbarrat.
Porta transparent i guia DIN. En Passadis lateral inclourà enbarrat
per a connexions, guies DIN per aparellatge modular i borner
inferior. Totalment connectat comporvat i posat en funcionament.
(aparellatge no inclòs) (P - 65)

1,0002.494,16 2.494,16

6 FG415949 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 74)

11,00034,03 374,33

7 FG41594B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 75)

4,00034,50 138,00

8 FG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 77)

3,00068,69 206,07

9 FG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 76)

5,00065,76 328,80

10 FG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 78)

1,000176,19 176,19

11 FG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 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 (P - 79)

4,00099,00 396,00
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12 FG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 80)

11,000177,79 1.955,69

13 FG4242JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 81)

1,000364,82 364,82

14 FG474F4E u Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i
400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de
l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm
p/ mòdul), fixat a pressió (P - 82)

2,000126,55 253,10

15 KG4R86R0 u Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V
de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada
un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P - 124)

15,00066,33 994,95

16 KG415DJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 121)

3,00064,80 194,40

17 KG42WCRP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma
industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor (P - 123)

1,000388,02 388,02

18 EG48B44CJ1V4 u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Article: ref.
68853-31 de la serie Protecció Sobretensions Permanents de
SIMON (P - 37)

1,000231,32 231,32

19 EG48A444 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de
40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat (P - 36)

1,000197,15 197,15

20 EZZ000001 1 Partida alçada a justificar per la retirada i posterior tornada a
instal.lar de l'equip compensador d'energia reactiva. Revisió de
l'estat de l'equip, posada a punt i programació del mateix. (P - 0)

1,000150,00 150,00

TITOL 3TOTAL 01.01.01 9.365,93

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL QUADRE ELÈCTRIC GENERAL01

TITOL 3 DESMUNTATGES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21GU002 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre
safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i
coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de
secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 98)

50,0000,87 43,50

2 K21GZ002 m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals,
conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus,

50,0000,52 26,00

EUR
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unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
100)

3 K21GZ030 u Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o
encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 105)

20,0002,35 47,00

4 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 97)

75,0000,97 72,75

TITOL 3TOTAL 01.01.02 189,25

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA ZONA CAMP DE FUTBOL02

TITOL 3 CONNEXIÓ I NOU SUBQUADRE ELÈCTRIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG2A2S12L71M m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de
maquinaria , amb lateral ranurat, de 100x150 mm ref. 100.150.77
de la serie Canal 77 d'UNEX , muntada superficialment (P - 13)

35,00035,01 1.225,35

2 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 66)

15,0002,61 39,15

3 EG23ED15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 12)

3,0008,74 26,22

4 EG312186 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 canal o safata (P - 18)

105,0004,98 522,90

5 EG312176 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 canal o safata (P - 17)

70,0006,97 487,90

6 FG1ZZ03 1 Armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica, amb capacitat
per a albergar un subquadre de distribució (fins a 63 A - 43,64
kW) (Equips no inclosos)
Característiques principals
Estructura monobloc de formigó.
Composició GRC segons UNE-EN 1169.
Resistència Flexió GRC =8 N / mm2 s / n UNE-EN 1170-4.
Tipus de ciment: CEM I 52,5 R.
Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm
Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix.
Obertura de la porta =150º.
Maneta amb tancament d'ancoratge de 3 punts i barret fort tipus
JIS CFE, segons especificacions de la Companyia, (per a altres
tipus de pany, consultar).
Pes: 460 kg
dimensions:
Alt: 2.150 mm
Ample: 1.120 mm
Profunditat: 480 mm
Dimensions interiors útils:
Alt: 1.449 mm
Ample: 1.096 mm
Profunditat: 400 mm (P - 63)

1,000364,71 364,71

7 EG144902 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres
fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment. Caixa tipus

1,000209,63 209,63

EUR
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Schneider Kaedra o similar de doble aillament. (P - 4)

8 EG47494E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V
de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de
l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm
p/ mòdul), fixat a pressió (P - 35)

2,00082,16 164,32

9 FG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 80)

5,000177,79 888,95

10 FG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 76)

4,00065,76 263,04

11 EG415AJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 30)

1,00068,58 68,58

12 KG123L02 u Reforma de Quadre elècrtic Bombes reg  (P - 108) 1,000941,37 941,37

TITOL 3TOTAL 01.02.01 5.202,12

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA ZONA CAMP DE FUTBOL02

TITOL 3 CANALITZACIONS EXTERIORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KD351430 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 (P - 107)

10,00058,18 581,80

2 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 62)

10,00036,88 368,80

3 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i
40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
minirasadora manual (P - 55)

390,0006,20 2.418,00

4 FDG31311 m Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert
de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 57)

25,0004,68 117,00

5 FDG32377 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (P - 58)

390,00011,98 4.672,20

6 FDG34387 m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau
de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (P - 59)

25,00018,16 454,00

7 FG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 72)

400,0006,52 2.608,00

8 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 73)

20,00011,19 223,80

EUR
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9 FG312174 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 (P - 69)

760,0004,55 3.458,00

TITOL 3TOTAL 01.02.02 14.901,60

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA ZONA CAMP DE FUTBOL02

TITOL 3 NOU SISTEMA D'ENLLUMENAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHQLZZ01 1 Projector NOVATILU mod. Apolo L de 1200W 36 a 50º 5700K.
Inclou la fixacio en col.lumnes existent i la conexió elèctrica.
Cos: Fosa de magnesi i alumini injectat a pressió. Vidre trempat
de 5 mm.
Compartiments semparats pel bloc òptic i l’equip electrònic.
Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable
Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 format (2x192 LED).
Consultar temperatures
de color i distribucions lluminoses.
Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant. Classe I.
Protector de sobretensions de 20kA.
Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V - R ajustable
Font de llum: LED: 1000 W.
Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat
electrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color
RAL 9022.
Alçada de montatge: 16-40 m.
Fixació: Fixació mitjançant lira d’acer pintat
Orientable: Lluminària orientable de -90º a 90º d'inclinació.
Cada grup òptic és orientable ±20º independentment un a un.
Accessori per adaptar el làser d'orientació. (P - 54)

12,0002.114,31 25.371,72

2 EG1B0559 u Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, fixat a
columna (P - 8)

4,000249,19 996,76

3 FHN635A4 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de
vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un
dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència
total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida
útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció
IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport
(P - 84)

2,000810,69 1.621,38

4 EG4695B2 u Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, tripolar més
neutre, per a fusibles cilíndrics de 14x51 mm i muntada
superficialment (P - 32)

2,00077,78 155,56

5 FG23ED15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 68)

3,0008,74 26,22

6 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 9)

40,0007,83 313,20

7 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 24)

40,0005,73 229,20

TITOL 3TOTAL 01.02.03 28.714,04

EUR
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OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA ZONA CAMP DE FUTBOL02

TITOL 3 REFORMA INTERIOR VESTUARIS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHB56D51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència,
flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció
IP65, muntada superficialment (P - 50)

10,000151,16 1.511,60

2 KH61CK7A 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 8 W, flux aproximat de
170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada
superficial (P - 129)

5,00094,41 472,05

3 KG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 114)

60,0003,04 182,40

4 KG62DG9P u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada
pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntat superficialment (P - 125)

3,00014,52 43,56

5 KG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 126)

6,00012,39 74,34

6 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 26)

150,0000,93 139,50

7 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 27)

120,0001,05 126,00

8 EG325144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 28)

50,0001,22 61,00

9 KG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 109)

10,00018,02 180,20

TITOL 3TOTAL 01.02.04 2.790,65

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA ZONA CAMP DE FUTBOL02

TITOL 3 DESMUNTATGES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21GU002 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre
safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i
coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de
secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 98)

150,0000,87 130,50

2 K21GZ002 m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals,
conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
100)

150,0000,52 78,00

EUR
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3 K21GZ023 u Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides
300x300x250 mm com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 103)

1,0007,27 7,27

4 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 97)

250,0000,97 242,50

TITOL 3TOTAL 01.02.05 458,27

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ INTERIOR PAVELLÓ03

TITOL 3 CANALITZACIONS I CABLEJAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG2C1H420001 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i
amb coberta, muntada sobre suports horitzontals. Articles: ref.
66301 de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66302 de la serie
Accesoris per a Safata aïllant 66 d'UNEX (P - 118)

85,00057,97 4.927,45

2 EG2A4P15L77U m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x
150 mm ref. 73085-42 de la serie Canal 73 d'UNEX , amb 1
compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments (P - 16)

60,00056,33 3.379,80

3 EZZ000003 1 Suplement per a treballs en alçada (P - 0) 10,00025,00 250,00

4 KG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 115)

110,0004,87 535,70

5 KG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 116)

240,0006,17 1.480,80

6 KG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 109)

36,00018,02 648,72

7 EG144F02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a
dues fileres de divuit mòduls i muntada superficialment (P - 5)

1,000307,03 307,03

8 EG47224E u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V
de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de
l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/
mòdul), fixat a pressió (P - 33)

15,00026,32 394,80

9 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 20)

350,0001,79 626,50

10 EG312346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 21)

220,0002,29 503,80

11 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 26)

650,0000,93 604,50

12 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,

350,0001,05 367,50

EUR
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amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 27)

TITOL 3TOTAL 01.03.01 14.026,60

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ INTERIOR PAVELLÓ03

TITOL 3 REFORMA ENLLUMENAT EXISTENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KH61CK7A 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 8 W, flux aproximat de
170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada
superficial (P - 129)

16,00094,41 1.510,56

2 EHB56D51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència,
flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció
IP65, muntada superficialment (P - 50)

8,000151,16 1.209,28

3 KHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència,
flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció
IP65, muntada superficialment (P - 131)

14,00081,86 1.146,04

4 KHUL1134 u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i
1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de
potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària,
casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura
de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80,
per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible
amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit
d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i
muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada (P -
132)

38,00019,92 756,96

TITOL 3TOTAL 01.03.02 4.622,84

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ INTERIOR PAVELLÓ03

TITOL 3 NOU SISTEMA D'ENLLUMENAT PISTA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHB5ZZ01 1 Projector Milan XL LED 240W Asimètric 4000K. Muntatge a una
altura >4 mts. Dificultat alta. Totalment connectat i comporvat. (P -
51)

28,000588,91 16.489,48

2 EHB5ZZ02 1 Projector Milan S LED 80W Asimètric MN 4000K. Muntatge a una
altura >4 mts. Dificultat alta. Totalment connectat i comporvat. (P -
52)

7,000394,03 2.758,21

3 KH61ZZ1 1 Proyector de emergencia compuesto por dos cuerpos. El primero
de ellos consta de una base donde se aloja la electrónica y
baterías. El segundo consta de cuatro conjuntos ópticos
compuestos cada uno por una lámpara LED PAR36, orientables y
unidos a la base mediante una rótula.
Dispone de un sistema de fijación y conexión rápida.
Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y
realiza periódicamente test funcionales y de autonomía
informando sobre su estado.
Si la luminaria se conecta a una Central TEV, los datos sobre su
estado se envían a través de dicha central a un ordenador de
control, donde se puede monitorizar el estado de toda la

4,000408,44 1.633,76

EUR
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instalación de alumbrado de emergencia. El sistema de conexión
es directo y dispone en su panel frontal de dos dispositivos
ópticos que indican el estado de la luminaria. (P - 130)

TITOL 3TOTAL 01.03.03 20.881,45

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ INTERIOR PAVELLÓ03

TITOL 3 DESMUNTATGES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21GU002 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre
safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i
coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de
secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 98)

50,0000,87 43,50

2 K21GZ002 m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals,
conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
100)

350,0000,52 182,00

3 K21GZ022 u Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment,
quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 102)

1,0002,35 2,35

4 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 97)

250,0000,97 242,50

TITOL 3TOTAL 01.03.04 470,35

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA ZONA BAR, ROCÒDROM I PISTA ESCUAIX04

TITOL 3 DESMUNTATGE INSTAL.LACIÓ EXISTENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21GU002 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre
safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i
coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de
secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 98)

10,0000,87 8,70

2 K21GZ002 m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals,
conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
100)

150,0000,52 78,00

3 K21GZ011 u Arrencada de conjunt de protecció i mesura per a
subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars
de polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a
630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 101)

1,00043,62 43,62

4 K21GZ022 u Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment,
quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 102)

20,0002,35 47,00

5 K21GZ030 u Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o
encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 105)

350,0002,35 822,50

TITOL 3TOTAL 01.04.01 999,82

EUR
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OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA ZONA BAR, ROCÒDROM I PISTA ESCUAIX04

TITOL 3 CANALITZACIÓ I SUBQUADRE02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG312176 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 canal o safata (P - 17)

120,0006,97 836,40

2 EG146A02 u Caixa per a Quadre de distribució, de plàstic i Metàl·lica amb
porta, per a quatre fileres de vint-i-dues Mòduls i Muntada
superficialment. Scneider Pragma F o similar. Doble aillament.
IEC 60529; IP30: sense porta. IP40: amb porta. Inclou en la
mateixa referència: Borns de connexió amb el seu suport,
Etiquetes identificables amb els seus protectors, 5 taps
obturadors, obturador (d'1 a 4 files), 2 obturadors, (de 5 i 6 files).
Tapes de material plàstic aïllant autoextingible, segons norma
UNE-EN 61.439-3, D'1 a 6 files i 24 a 144 mòduls, Color blanc
titani amb tapes gris metall, Resistència a el foc IEC 60695-2-1:
650 ° C (P - 6)

1,000870,28 870,28

3 FG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 80)

2,000177,79 355,58

4 FG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 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 (P - 79)

7,00099,00 693,00

5 FG415949 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 74)

4,00034,03 136,12

6 FG41594B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 75)

6,00034,50 207,00

7 FG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 76)

2,00065,76 131,52

8 EG47494E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V
de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de
l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm
p/ mòdul), fixat a pressió (P - 35)

1,00082,16 82,16

9 EG47224E u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V
de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de
l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/
mòdul), fixat a pressió (P - 33)

5,00026,32 131,60

TITOL 3TOTAL 01.04.02 3.443,66

EUR
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OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA ZONA BAR, ROCÒDROM I PISTA ESCUAIX04

TITOL 3 INSTAL.LACIÓ INTERIOR BAR03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH128ED1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W
de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció
IP44, no regulable, muntada superficialment (P - 45)

10,000227,48 2.274,80

2 KH61CK7A 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 8 W, flux aproximat de
170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada
superficial (P - 129)

4,00094,41 377,64

3 KH2LJJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i
grau de protecció IP20, encastat (P - 128)

8,00095,43 763,44

4 KHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència,
flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció
IP65, muntada superficialment (P - 131)

3,00081,86 245,58

5 EG2A4425L7DP m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x
60 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre
paraments. Article: ref. 73820-40 de la serie Accessoris Canal 73
d'UNEX (P - 15)

30,00019,26 577,80

6 EG2A3115L77A m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x 40 mm
ref. 73010-2 de la serie Canal 73 d'UNEX , amb 1 compartiment,
de color blanc, muntada sobre paraments (P - 14)

60,00010,26 615,60

7 KG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 116)

60,0006,17 370,20

8 KG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 117)

30,0001,01 30,30

9 KG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 109)

5,00018,02 90,10

10 KG161422 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 110)

5,00020,01 100,05

11 EG312326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 19)

120,0001,46 175,20

12 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 20)

180,0001,79 322,20

13 EG312356 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 22)

90,0003,93 353,70

EUR
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14 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 24)

90,0005,73 515,70

15 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 26)

200,0000,93 186,00

16 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 27)

350,0001,05 367,50

17 EG325144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 28)

150,0001,22 183,00

18 KG62DG9P u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada
pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntat superficialment (P - 125)

4,00014,52 58,08

19 KG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 126)

20,00012,39 247,80

TITOL 3TOTAL 01.04.03 7.854,69

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA ZONA BAR, ROCÒDROM I PISTA ESCUAIX04

TITOL 3 INSTAL.LACIÓ INTERIOR ROCÒDROM I PISTA ESCUAIX04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG6P1242 u Caixa per presa de corrent industrial de tipus mural, composta per
juna base CETACT 3P+T de 16 A i 200-250 V de tensió nominal
+ 2 bases Schuko 16A segons norma UNE-EN 60309-1, amb
grau de protecció de IP-44, col.locada (P - 41)

1,000108,51 108,51

2 EG161822 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 7)

1,00028,79 28,79

3 EH2LJJAC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i
vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat (P - 47)

2,000138,15 276,30

4 EHB56D51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència,
flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció
IP65, muntada superficialment (P - 50)

6,000151,16 906,96

5 KH61CK7A 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 8 W, flux aproximat de
170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada
superficial (P - 129)

6,00094,41 566,46

6 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250
V, amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior,
encastat (P - 38)

4,000112,14 448,56

7 EHPL11JB u Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 33 W de potència
de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment.
(Només treballs de desconnexió i connexió amb nou cablejat) (P -
53)

6,00061,50 369,00

EUR
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8 KG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 115)

60,0004,87 292,20

9 KG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 116)

60,0006,17 370,20

10 KG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 109)

5,00018,02 90,10

11 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 20)

75,0001,79 134,25

12 EG312346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 21)

75,0002,29 171,75

13 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 25)

35,0005,34 186,90

14 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 26)

180,0000,93 167,40

15 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 27)

250,0001,05 262,50

16 KG62DG9P u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada
pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntat superficialment (P - 125)

2,00014,52 29,04

17 KG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 126)

4,00012,39 49,56

18 KHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència,
flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció
IP65, muntada superficialment (P - 131)

9,00081,86 736,74

19 KHUL1134 u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i
1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de
potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària,
casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura
de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80,
per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible
amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit
d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i
muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada (P -
132)

9,00019,92 179,28

20 K21H3211 u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior de superfície,
a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 106)

6,0004,36 26,16

TITOL 3TOTAL 01.04.04 5.400,66

EUR
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OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA PLANTA 205

TITOL 3 CANALITZACIÓ I SUBQUADRE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG2A3115L77A m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x 40 mm
ref. 73010-2 de la serie Canal 73 d'UNEX , amb 1 compartiment,
de color blanc, muntada sobre paraments (P - 14)

15,00010,26 153,90

2 FG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 72)

20,0006,52 130,40

3 EG146A02 u Caixa per a Quadre de distribució, de plàstic i Metàl·lica amb
porta, per a quatre fileres de vint-i-dues Mòduls i Muntada
superficialment. Scneider Pragma F o similar. Doble aillament.
IEC 60529; IP30: sense porta. IP40: amb porta. Inclou en la
mateixa referència: Borns de connexió amb el seu suport,
Etiquetes identificables amb els seus protectors, 5 taps
obturadors, obturador (d'1 a 4 files), 2 obturadors, (de 5 i 6 files).
Tapes de material plàstic aïllant autoextingible, segons norma
UNE-EN 61.439-3, D'1 a 6 files i 24 a 144 mòduls, Color blanc
titani amb tapes gris metall, Resistència a el foc IEC 60695-2-1:
650 ° C (P - 6)

1,000870,28 870,28

4 FG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 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 (P - 79)

5,00099,00 495,00

5 FG415949 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 74)

6,00034,03 204,18

6 FG41594B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 75)

4,00034,50 138,00

7 EG47474E u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V
de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de
l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm
p/ mòdul), fixat a pressió (P - 34)

1,00070,63 70,63

TITOL 3TOTAL 01.05.01 2.062,39

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA PLANTA 205

TITOL 3 REFORMA INSTAL.LACIÓ INTERIOR EXISTENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGZZ01 1 Caixa per a 4 preses de corrent, veu i dades per a punt de treball.
Muntatge superficiall blanc de Simon CIMA o similar. Amb pilot
indicador de presència de tensió. (P - 3)

8,000112,31 898,48

2 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 26)

350,0000,93 325,50

EUR
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3 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 27)

550,0001,05 577,50

4 EG325144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 28)

300,0001,22 366,00

5 EG22H815 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
11)

250,0001,80 450,00

6 EG22H515 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
10)

340,0001,38 469,20

7 KG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 109)

20,00018,02 360,40

8 EG62BG93 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
muntat superficialment (P - 39)

8,00011,49 91,92

9 EG63B153 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment (P - 40)

20,00010,65 213,00

10 EG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un
màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues
inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps
de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura
360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat
a cel ras (P - 42)

10,00077,89 778,90

11 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250
V, amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior,
encastat (P - 38)

3,000112,14 336,42

TITOL 3TOTAL 01.05.02 4.867,32

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA PLANTA 205

TITOL 3 MILLORA SISTEMA D'ENLLUMENAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH228E61 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 28 W
de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció
IP44, no regulable, encastada (P - 46)

20,000119,08 2.381,60

2 EH2LJJAC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i
vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat (P - 47)

8,000138,15 1.105,20

3 KHUL1134 u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i
1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de
potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària,
casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura
de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80,
per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible
amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit

10,00019,92 199,20

EUR

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

PRESSUPOST Pàg.:18/04/20 16Data:

d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i
muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada (P -
132)

4 EH2LCEAAJJS6 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma quadrada, 21 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de 55
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
d'alumini i metacril·lat i grau de protecció IP20, encastat. Article:
ref. 71050130-484 de la serie Downlight 710 de SIMON (P - 48)

3,000324,11 972,33

5 EH6DK213 u Balisa d'emergència quadrada amb difusor de policarbonat i cos
de zamak, amb LED d'un flux aproximat de 1,5 lumens i 1 hora
d'autonomia, 2 làmpades de senyalització tipus LED de color
vermell de 230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de
protecció IP 44 IK 07, encastada en paraments verticals (P - 49)

25,00039,84 996,00

6 KH61CK7A 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 8 W, flux aproximat de
170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada
superficial (P - 129)

17,00094,41 1.604,97

TITOL 3TOTAL 01.05.03 7.259,30

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA PLANTA 205

TITOL 3 DESMUNTATGES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21GZ011 u Arrencada de conjunt de protecció i mesura per a
subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars
de polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a
630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 101)

1,00043,62 43,62

2 K21GZ027 u Arrencada d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a
màxim (ample x fondo x alt), amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 104)

2,000116,31 232,62

3 K21GU006 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre
safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i
coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i
90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 99)

40,0001,45 58,00

4 K21GZ022 u Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment,
quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 102)

15,0002,35 35,25

5 K21GU002 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre
safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i
coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de
secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 98)

75,0000,87 65,25

6 K21GZ002 m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals,
conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
100)

75,0000,52 39,00

7 K21GZ030 u Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o
encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 105)

20,0002,35 47,00

8 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o

150,0000,97 145,50

EUR
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contenidor (P - 97)

TITOL 3TOTAL 01.05.04 666,24

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA ZONES TÈCNIQUES PLANTA BAIXA06

TITOL 3 INSTAL.LACIÓ INTERIOR ZONES TÈCNIQUES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KG2C3T41L75I m Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x400 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada directament sobre
paraments verticals. Article: ref. 66421-48 de la serie Safata
aïllant 66 d'UNEX (P - 120)

10,000114,50 1.145,00

2 KG2C1S410001 m Safata aïllant de PVC llisa, de 100x300 mm, amb 1 compartiment
i amb coberta, muntada directament sobre paraments verticals.
Articles: ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i
ref. 66321 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX (P - 119)

10,00054,39 543,90

3 KG2C1H420001 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i
amb coberta, muntada sobre suports horitzontals. Articles: ref.
66301 de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66302 de la serie
Accesoris per a Safata aïllant 66 d'UNEX (P - 118)

10,00057,97 579,70

4 KG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 115)

40,0004,87 194,80

5 KG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 116)

60,0006,17 370,20

6 KG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 109)

10,00018,02 180,20

7 KG161422 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 110)

10,00020,01 200,10

8 KG62DG9P u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada
pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntat superficialment (P - 125)

7,00014,52 101,64

9 KG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 126)

5,00012,39 61,95

10 4H612221 u Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb
làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lúmens amb 2 h
d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub
corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de
designació H07Z-K (AS) unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de
derivació quadrada col·locada encastada (P - 2)

8,000175,47 1.403,76

11 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 26)

350,0000,93 325,50

12 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 27)

450,0001,05 472,50

13 EG325144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en

250,0001,22 305,00

EUR
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tub (P - 28)

14 EG312326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 19)

150,0001,46 219,00

15 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 20)

150,0001,79 268,50

16 EG312356 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 22)

75,0003,93 294,75

17 EG312636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 23)

150,0002,43 364,50

18 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 25)

40,0005,34 213,60

19 EHB56D51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència,
flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció
IP65, muntada superficialment (P - 50)

11,000151,16 1.662,76

20 EG6P1242 u Caixa per presa de corrent industrial de tipus mural, composta per
juna base CETACT 3P+T de 16 A i 200-250 V de tensió nominal
+ 2 bases Schuko 16A segons norma UNE-EN 60309-1, amb
grau de protecció de IP-44, col.locada (P - 41)

3,000108,51 325,53

TITOL 3TOTAL 01.06.03 9.232,89

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA ZONES TÈCNIQUES PLANTA BAIXA06

TITOL 3 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA SALA DE CALDERES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG144F02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a
dues fileres de divuit mòduls i muntada superficialment (P - 5)

1,000307,03 307,03

2 EG47474E u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V
de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de
l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm
p/ mòdul), fixat a pressió (P - 34)

1,00070,63 70,63

3 FG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 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 (P - 79)

3,00099,00 297,00

4 FG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 80)

2,000177,79 355,58

EUR

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

PRESSUPOST Pàg.:18/04/20 19Data:

5 FG415949 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 74)

3,00034,03 102,09

6 FG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 76)

2,00065,76 131,52

7 KG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 115)

20,0004,87 97,40

8 KG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 109)

4,00018,02 72,08

9 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 27)

150,0001,05 157,50

10 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 26)

75,0000,93 69,75

11 EHB56D51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència,
flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció
IP65, muntada superficialment (P - 50)

3,000151,16 453,48

12 KH61CK7A 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 8 W, flux aproximat de
170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada
superficial (P - 129)

1,00094,41 94,41

13 EZZ000002 1 Connexió dels equips de calefacció existents. (P - 0) 2,000180,00 360,00

TITOL 3TOTAL 01.06.04 2.568,47

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL REFORMA ZONES TÈCNIQUES PLANTA BAIXA06

TITOL 3 DESMUNTATGES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21GZ011 u Arrencada de conjunt de protecció i mesura per a
subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars
de polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a
630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 101)

1,00043,62 43,62

2 K21GZ027 u Arrencada d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a
màxim (ample x fondo x alt), amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 104)

2,000116,31 232,62

3 K21GU006 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre
safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i
coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i
90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 99)

40,0001,45 58,00

4 K21GZ022 u Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, 15,0002,35 35,25

EUR
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quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 102)

5 K21GU002 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre
safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i
coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de
secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 98)

75,0000,87 65,25

6 K21GZ002 m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals,
conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
100)

75,0000,52 39,00

7 K21GZ030 u Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o
encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 105)

20,0002,35 47,00

8 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 97)

150,0000,97 145,50

TITOL 3TOTAL 01.06.05 666,24

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL CONEXIÓ A XARXA EXTERIOR I GRUP ELECTRÒGEN07

TITOL 3 CONNEXIÓ A XARXA EXTERIOR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i
70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora (P - 56)

20,0009,81 196,20

2 FDG6116F m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de
doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1
de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per
sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia
a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (P - 60)

10,00016,38 163,80

3 FDG6226S m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de
doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió,
situats en vorera, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la
generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i
senyalització, banda continua de senyalització, de PE, situada a
la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 61)

15,00018,84 282,60

4 FG3121B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 71)

85,00012,15 1.032,75

5 FG312194 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 (P - 70)

20,0006,94 138,80

6 FG23ED15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 68)

3,0008,74 26,22

EUR
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7 FG11ZZ01 1 Subminsitre i col.locació de mòdul prefabricat amb porta
metàl.lica per un equip de comptatge individual TMF10 fins a
69kW. Totalment col.locat i connectat. (P - 64)

1,0001.002,56 1.002,56

8 KG1PUB16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm,
amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip
de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre
80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial,
col·locat superficialment (P - 112)

1,000744,53 744,53

9 KG1PUD16 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10
de 80 a 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de
diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de
poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt
de protecció i mesura (P - 113)

1,000273,67 273,67

10 FG519782 u Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa,
per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat
superficialment (P - 83)

1,000268,92 268,92

TITOL 3TOTAL 01.07.01 4.130,05

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL CONEXIÓ A XARXA EXTERIOR I GRUP ELECTRÒGEN07

TITOL 3 GRUP ELECTRÒGEN I SUBMINSTRE DE RESERVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KGC14011 u Grup electrògen de construcció fixa, de 40 kVA de potència en
servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament
amb motor dièsel, amb quadre de control, instal·lat (P - 127)

1,0007.264,22 7.264,22

2 EG312176 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 canal o safata (P - 17)

60,0006,97 418,20

3 KG1A0429 u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm,
per a servei exterior, fixat a columna (P - 111)

1,000122,52 122,52

4 KG41DLRM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100
A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc
de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 122)

1,000412,22 412,22

5 EG42WVQP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma
industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 31)

1,000417,86 417,86

6 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 43)

1,00027,06 27,06

7 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 44)

1,00038,82 38,82

8 EG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 29)

10,00010,47 104,70

TITOL 3TOTAL 01.07.02 8.805,60

EUR
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OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL CONEXIÓ A XARXA EXTERIOR I GRUP ELECTRÒGEN07

TITOL 3 DESMUNTATGES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21GZ011 u Arrencada de conjunt de protecció i mesura per a
subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars
de polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a
630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 101)

1,00043,62 43,62

2 K21GZ027 u Arrencada d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a
màxim (ample x fondo x alt), amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 104)

2,000116,31 232,62

3 K21GU006 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre
safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i
coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i
90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 99)

40,0001,45 58,00

4 K21GZ022 u Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment,
quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 102)

15,0002,35 35,25

TITOL 3TOTAL 01.07.04 369,49

OBRA PRESSUPOST  05.201901

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT08

TITOL 3 SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IBB4A010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport (P -
96)

2,000256,58 513,16

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 85)

4,0006,50 26,00

3 H1472202 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de
polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per
al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P -
89)

4,000156,41 625,64

4 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 95)

30,00014,30 429,00

5 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 87)

4,00039,12 156,48

6 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell
2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 86)

4,0006,52 26,08

7 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera

4,00064,10 256,40

EUR
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reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 88)

8 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 90) 4,00010,76 43,04

9 H1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348 (P - 91)

4,0007,56 30,24

10 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 92)

4,00017,44 69,76

11 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 93)

4,0007,66 30,64

12 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el
desmuntatge inclòs (P - 94)

40,00015,60 624,00

TITOL 3TOTAL 01.08.01 2.830,44

EUR
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NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 9.365,93
Titol 3 01.01.02 DESMUNTATGES 189,25

01.01 QUADRE ELÈCTRIC GENERALCapítol 9.555,18

Titol 3 01.02.01 CONNEXIÓ i NOU SUBQUADRE ELÈCTRIC 5.202,12
Titol 3 01.02.02 CANALITZACIONS EXTERIORS 14.901,60
Titol 3 01.02.03 NOU SISTEMA D'ENLLUMENAT 28.714,04
Titol 3 01.02.04 REFORMA INTERIOR VESTUARIS 2.790,65
Titol 3 01.02.05 DESMUNTATGES 458,27

01.02 REFORMA ZONA CAMP DE FUTBOLCapítol 52.066,68

Titol 3 01.03.01 CANALITZACIONS i CABLEJAT 14.026,60
Titol 3 01.03.02 REFORMA ENLLUMENAT EXISTENT 4.622,84
Titol 3 01.03.03 NOU SISTEMA D'ENLLUMENAT PISTA 20.881,45
Titol 3 01.03.04 DESMUNTATGES 470,35

01.03 INSTAL.LACIÓ INTERIOR PAVELLÓCapítol 40.001,24

Titol 3 01.04.01 DESMUNTATGE INSTAL.LACIÓ EXISTENT 999,82
Titol 3 01.04.02 CANALITZACIÓ i SUBQUADRE 3.443,66
Titol 3 01.04.03 INSTAL.LACIÓ INTERIOR BAR 7.854,69
Titol 3 01.04.04 INSTAL.LACIÓ INTERIOR ROCÒDROM i PISTA ESCUAIX 5.400,66

01.04 REFORMA ZONA BAR, ROCÒDROM i PISTA ESCUAIXCapítol 17.698,83

Titol 3 01.05.01 CANALITZACIÓ i SUBQUADRE 2.062,39
Titol 3 01.05.02 REFORMA INSTAL.LACIÓ INTERIOR EXISTENT 4.867,32
Titol 3 01.05.03 MILLORA SISTEMA D'ENLLUMENAT 7.259,30
Titol 3 01.05.04 DESMUNTATGES 666,24

01.05 REFORMA PLANTA 2Capítol 14.855,25

Titol 3 01.06.03 INSTAL.LACIÓ INTERIOR ZONES TÈCNIQUES 9.232,89
Titol 3 01.06.04 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA SALA DE CALDERES 2.568,47
Titol 3 01.06.05 DESMUNTATGES 666,24

01.06 REFORMA ZONES TÈCNIQUES PLANTA BAIXACapítol 12.467,60

Titol 3 01.07.01 CONNEXIÓ A XARXA EXTERIOR 4.130,05
Titol 3 01.07.02 GRUP ELECTRÒGEN i SUBMINSTRE DE RESERVA 8.805,60
Titol 3 01.07.04 DESMUNTATGES 369,49

01.07 CONEXIÓ A XARXA EXTERIOR i GRUP ELECTRÒGENCapítol 13.305,14

Titol 3 01.08.01 SEGURETAT i SALUT 2.830,44
01.08 SEGURETAT i SALUTCapítol 2.830,44

162.780,36

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 9.555,18
Capítol 01.02 REFORMA ZONA CAMP DE FUTBOL 52.066,68
Capítol 01.03 INSTAL.LACIÓ INTERIOR PAVELLÓ 40.001,24
Capítol 01.04 REFORMA ZONA BAR, ROCÒDROM i PISTA ESCUAIX 17.698,83
Capítol 01.05 REFORMA PLANTA 2 14.855,25
Capítol 01.06 REFORMA ZONES TÈCNIQUES PLANTA BAIXA 12.467,60
Capítol 01.07 CONEXIÓ A XARXA EXTERIOR i GRUP ELECTRÒGEN 13.305,14
Capítol 01.08 SEGURETAT i SALUT 2.830,44

01 Pressupost  05.2019Obra 162.780,36

162.780,36

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 05.2019 162.780,36
162.780,36

EUR
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PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
QUADRE ELÈCTRIC GENERALCAPÍTOL 01
QUADRE ELÈCTRIC GENERALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de
300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure
nu de 35 mm2 de secció

1 4GD11421

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

2 FG22TP1K

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

3 FG312194

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 FG3121B4

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

1 Quadre general de protecció i distribució totalment instal.lat, connectat i comprovat. Inclou envolvent tipus Prisma G de
Scneider de 36 mòduls d'altura, passadis lateral per enbarrat. Porta transparent i guia DIN. En Passadis lateral inclourà
enbarrat per a connexions, guies DIN per aparellatge modular i borner inferior. Totalment connectat comporvat i posat en
funcionament. (aparellatge no inclòs)

5 FG11ZZ02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

6 FG415949

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

7 FG41594B

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

8 FG415DJD

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

9 FG415DJB

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

10 FG415DJK

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 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

11 FG42429H

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

12 FG4242JH

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

13 FG4242JK

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós,
categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

14 FG474F4E

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria
d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

15 KG4R86R0

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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

16 KG415DJ9

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor

17 KG42WCRP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Article: ref.
68853-31 de la serie Protecció Sobretensions Permanents de SIMON

18 EG48B44CJ1V4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, col·locat

19 EG48A444

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

1 Partida alçada a justificar per la retirada i posterior tornada a instal.lar de l'equip compensador d'energia reactiva. Revisió
de l'estat de l'equip, posada a punt i programació del mateix.

20 EZZ000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
QUADRE ELÈCTRIC GENERALCAPÍTOL 01
DESMUNTATGESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb
aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

1 K21GU002

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2 K21GZ002

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

3 K21GZ030

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

4 K21G2011

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA ZONA CAMP DE FUTBOLCAPÍTOL 02
CONNEXIÓ I NOU SUBQUADRE ELÈCTRICTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral ranurat, de 100x150 mm ref.
100.150.77 de la serie Canal 77 d'UNEX , muntada superficialment

1 EG2A2S12L71M

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

2 FG22RG1K

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

3 EG23ED15

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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 canal o safata

4 EG312186

AMIDAMENT DIRECTE 105,000

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 canal o safata

5 EG312176

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

1 Armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica, amb capacitat per a albergar un subquadre de distribució (fins a 63 A -
43,64 kW) (Equips no inclosos)
Característiques principals
Estructura monobloc de formigó.
Composició GRC segons UNE-EN 1169.
Resistència Flexió GRC =8 N / mm2 s / n UNE-EN 1170-4.
Tipus de ciment: CEM I 52,5 R.
Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm
Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix.
Obertura de la porta =150º.
Maneta amb tancament d'ancoratge de 3 punts i barret fort tipus JIS CFE, segons especificacions de la Companyia, (per a
altres tipus de pany, consultar).
Pes: 460 kg
dimensions:
Alt: 2.150 mm
Ample: 1.120 mm
Profunditat: 480 mm
Dimensions interiors útils:
Alt: 1.449 mm
Ample: 1.096 mm
Profunditat: 400 mm

6 FG1ZZ03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment.
Caixa tipus Schneider Kaedra o similar de doble aillament.

7 EG144902

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós,
categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

8 EG47494E

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

9 FG4242JH

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

10 FG415DJB

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

11 EG415AJC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Reforma de Quadre elècrtic Bombes reg 12 KG123L02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA ZONA CAMP DE FUTBOLCAPÍTOL 02
CANALITZACIONS EXTERIORSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 KD351430

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter2 FDKZ3154

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual

3 F2221242

AMIDAMENT DIRECTE 390,000

m Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

4 FDG31311

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

5 FDG32377

AMIDAMENT DIRECTE 390,000

m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I,
fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

6 FDG34387

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7 FG312564

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 400,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra8 FG380907

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

9 FG312174

AMIDAMENT DIRECTE 760,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA ZONA CAMP DE FUTBOLCAPÍTOL 02
NOU SISTEMA D'ENLLUMENATTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 Projector NOVATILU mod. Apolo L de 1200W 36 a 50º 5700K. Inclou la fixacio en col.lumnes existent i la conexió elèctrica.
Cos: Fosa de magnesi i alumini injectat a pressió. Vidre trempat de 5 mm.
Compartiments semparats pel bloc òptic i l’equip electrònic.
Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable
Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 format (2x192 LED). Consultar temperatures
de color i distribucions lluminoses.
Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant. Classe I. Protector de sobretensions de 20kA.
Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V - R ajustable
Font de llum: LED: 1000 W.
Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat electrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la
corrosió. Color RAL 9022.
Alçada de montatge: 16-40 m.
Fixació: Fixació mitjançant lira d’acer pintat
Orientable: Lluminària orientable de -90º a 90º d'inclinació.
Cada grup òptic és orientable ±20º independentment un a un.
Accessori per adaptar el làser d'orientació.

1 EHQLZZ01

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, fixat a columna2 EG1B0559

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i
un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i
acoblat al suport

3 FHN635A4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de 14x51 mm i muntada
superficialment

4 EG4695B2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

5 FG23ED15

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

6 EG21H91J

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

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

7 EG312654

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA ZONA CAMP DE FUTBOLCAPÍTOL 02
REFORMA INTERIOR VESTUARISTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de
potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau
de protecció IP65, muntada superficialment

1 EHB56D51

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà,
col·locada superficial

2 KH61CK7A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

3 KG21271H

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt, muntat superficialment

4 KG62DG9P

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

5 KG63D15S

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

6 EG325124

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7 EG325134

EUR

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

AMIDAMENTS Pàg.:18/04/20 8Data:

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

8 EG325144

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment9 KG151722

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA ZONA CAMP DE FUTBOLCAPÍTOL 02
DESMUNTATGESTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb
aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

1 K21GU002

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2 K21GZ002

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides 300x300x250 mm com a màxim, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3 K21GZ023

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

4 K21G2011

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
INSTAL.LACIÓ INTERIOR PAVELLÓCAPÍTOL 03
CANALITZACIONS I CABLEJATTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals.
Articles: ref. 66301 de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 d'UNEX

1 KG2C1H420001

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

EUR
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m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150 mm ref. 73085-42 de la serie Canal 73 d'UNEX ,
amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments

2 EG2A4P15L77U

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

1 Suplement per a treballs en alçada3 EZZ000003

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

4 KG21H71J

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

5 KG21H81J

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment6 KG151722

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de divuit mòduls i muntada superficialment7 EG144F02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós,
categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

8 EG47224E

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

9 EG312336

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

10 EG312346

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

11 EG325124

AMIDAMENT DIRECTE 650,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

12 EG325134

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 350,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
INSTAL.LACIÓ INTERIOR PAVELLÓCAPÍTOL 03
REFORMA ENLLUMENAT EXISTENTTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà,
col·locada superficial

1 KH61CK7A

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de
potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau
de protecció IP65, muntada superficialment

2 EHB56D51

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de
potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau
de protecció IP65, muntada superficialment

3 KHB5ED51

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de
20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb
una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent
tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del
existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada

4 KHUL1134

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
INSTAL.LACIÓ INTERIOR PAVELLÓCAPÍTOL 03
NOU SISTEMA D'ENLLUMENAT PISTATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 Projector Milan XL LED 240W Asimètric 4000K. Muntatge a una altura >4 mts. Dificultat alta. Totalment connectat i
comporvat.

1 EHB5ZZ01

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

1 Projector Milan S LED 80W Asimètric MN 4000K. Muntatge a una altura >4 mts. Dificultat alta. Totalment connectat i
comporvat.

2 EHB5ZZ02

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

EUR
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1 Proyector de emergencia compuesto por dos cuerpos. El primero de ellos consta de una base donde se aloja la electrónica
y baterías. El segundo consta de cuatro conjuntos ópticos compuestos cada uno por una lámpara LED PAR36, orientables
y unidos a la base mediante una rótula.
Dispone de un sistema de fijación y conexión rápida.
Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía
informando sobre su estado.
Si la luminaria se conecta a una Central TEV, los datos sobre su estado se envían a través de dicha central a un
ordenador de control, donde se puede monitorizar el estado de toda la instalación de alumbrado de emergencia. El sistema
de conexión es directo y dispone en su panel frontal de dos dispositivos ópticos que indican el estado de la luminaria.

3 KH61ZZ1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
INSTAL.LACIÓ INTERIOR PAVELLÓCAPÍTOL 03
DESMUNTATGESTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb
aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

1 K21GU002

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2 K21GZ002

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

u Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3 K21GZ022

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

4 K21G2011

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA ZONA BAR, ROCÒDROM I PISTA ESCUAIXCAPÍTOL 04
DESMUNTATGE INSTAL.LACIÓ EXISTENTTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb
aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

1 K21GU002

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2 K21GZ002

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Arrencada de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars de
polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

3 K21GZ011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4 K21GZ022

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

5 K21GZ030

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA ZONA BAR, ROCÒDROM I PISTA ESCUAIXCAPÍTOL 04
CANALITZACIÓ I SUBQUADRETITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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 canal o safata

1 EG312176

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

u Caixa per a Quadre de distribució, de plàstic i Metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dues Mòduls i Muntada
superficialment. Scneider Pragma F o similar. Doble aillament. IEC 60529; IP30: sense porta. IP40: amb porta. Inclou en la
mateixa referència: Borns de connexió amb el seu suport, Etiquetes identificables amb els seus protectors, 5 taps
obturadors, obturador (d'1 a 4 files), 2 obturadors, (de 5 i 6 files). Tapes de material plàstic aïllant autoextingible, segons
norma UNE-EN 61.439-3, D'1 a 6 files i 24 a 144 mòduls, Color blanc titani amb tapes gris metall, Resistència a el foc IEC
60695-2-1: 650 ° C

2 EG146A02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

3 FG4242JH

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 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

4 FG42429H

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

EUR
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u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

5 FG415949

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

6 FG41594B

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

7 FG415DJB

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós,
categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

8 EG47494E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós,
categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

9 EG47224E

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA ZONA BAR, ROCÒDROM I PISTA ESCUAIXCAPÍTOL 04
INSTAL.LACIÓ INTERIOR BARTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós,
protecció IP44, no regulable, muntada superficialment

1 EH128ED1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà,
col·locada superficial

2 KH61CK7A

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència,
òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe
I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

3 KH2LJJAA

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de
potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau
de protecció IP65, muntada superficialment

4 KHB5ED51

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada
sobre paraments. Article: ref. 73820-40 de la serie Accessoris Canal 73 d'UNEX

5 EG2A4425L7DP

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x 40 mm ref. 73010-2 de la serie Canal 73 d'UNEX , amb 1
compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments

6 EG2A3115L77A

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

7 KG21H81J

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

8 KG222511

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment9 KG151722

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment10 KG161422

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

11 EG312326

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

12 EG312336

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

13 EG312356

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

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

14 EG312654

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

EUR
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m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

15 EG325124

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

16 EG325134

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

17 EG325144

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt, muntat superficialment

18 KG62DG9P

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

19 KG63D15S

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA ZONA BAR, ROCÒDROM I PISTA ESCUAIXCAPÍTOL 04
INSTAL.LACIÓ INTERIOR ROCÒDROM I PISTA ESCUAIXTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa per presa de corrent industrial de tipus mural, composta per juna base CETACT 3P+T de 16 A i 200-250 V de tensió
nominal + 2 bases Schuko 16A segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

1 EG6P1242

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment2 EG161822

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència,
òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe
I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat

3 EH2LJJAC

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de
potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau
de protecció IP65, muntada superficialment

4 EHB56D51

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR
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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 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà,
col·locada superficial

5 KH61CK7A

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu
superior, encastat

6 EG621LCU

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 33 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat
superficialment. (Només treballs de desconnexió i connexió amb nou cablejat)

7 EHPL11JB

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

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

8 KG21H71J

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

9 KG21H81J

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment10 KG151722

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

11 EG312336

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

12 EG312346

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

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

13 EG312656

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

14 EG325124

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

15 EG325134

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 250,000

u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt, muntat superficialment

16 KG62DG9P

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

17 KG63D15S

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de
potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau
de protecció IP65, muntada superficialment

18 KHB5ED51

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de
20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb
una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent
tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del
existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada

19 KHUL1134

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

20 K21H3211

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA PLANTA 2CAPÍTOL 05
CANALITZACIÓ I SUBQUADRETITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x 40 mm ref. 73010-2 de la serie Canal 73 d'UNEX , amb 1
compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments

1 EG2A3115L77A

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 FG312564

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Caixa per a Quadre de distribució, de plàstic i Metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dues Mòduls i Muntada
superficialment. Scneider Pragma F o similar. Doble aillament. IEC 60529; IP30: sense porta. IP40: amb porta. Inclou en la
mateixa referència: Borns de connexió amb el seu suport, Etiquetes identificables amb els seus protectors, 5 taps
obturadors, obturador (d'1 a 4 files), 2 obturadors, (de 5 i 6 files). Tapes de material plàstic aïllant autoextingible, segons
norma UNE-EN 61.439-3, D'1 a 6 files i 24 a 144 mòduls, Color blanc titani amb tapes gris metall, Resistència a el foc IEC
60695-2-1: 650 ° C

3 EG146A02
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 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

4 FG42429H

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

5 FG415949

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

6 FG41594B

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós,
categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

7 EG47474E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA PLANTA 2CAPÍTOL 05
REFORMA INSTAL.LACIÓ INTERIOR EXISTENTTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 Caixa per a 4 preses de corrent, veu i dades per a punt de treball. Muntatge superficiall blanc de Simon CIMA o similar.
Amb pilot indicador de presència de tensió.

1 EGZZ01

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 EG325124

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 EG325134

AMIDAMENT DIRECTE 550,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 EG325144

AMIDAMENT DIRECTE 300,000
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m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

5 EG22H815

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

6 EG22H515

AMIDAMENT DIRECTE 340,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment7 KG151722

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment8 EG62BG93

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment9 EG63B153

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de
càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

10 EG731282

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu
superior, encastat

11 EG621LCU

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA PLANTA 2CAPÍTOL 05
MILLORA SISTEMA D'ENLLUMENATTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós,
protecció IP44, no regulable, encastada

1 EH228E61

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència,
òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe
I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat

2 EH2LJJAC

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

EUR
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u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de
20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb
una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent
tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del
existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada

3 KHUL1134

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma quadrada, 21 W de potència,
òptica d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de 55 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe
I, cos d'alumini i metacril·lat i grau de protecció IP20, encastat. Article: ref. 71050130-484 de la serie Downlight 710 de
SIMON

4 EH2LCEAAJJS6

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Balisa d'emergència quadrada amb difusor de policarbonat i cos de zamak, amb LED d'un flux aproximat de 1,5 lumens i 1
hora d'autonomia, 2 làmpades de senyalització tipus LED de color vermell de 230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un
grau de protecció IP 44 IK 07, encastada en paraments verticals

5 EH6DK213

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

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 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà,
col·locada superficial

6 KH61CK7A

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA PLANTA 2CAPÍTOL 05
DESMUNTATGESTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars de
polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1 K21GZ011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Arrencada d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a màxim (ample x fondo x alt), amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2 K21GZ027

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb
aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

3 K21GU006

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4 K21GZ022

AMIDAMENT DIRECTE 15,000
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m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb
aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

5 K21GU002

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

6 K21GZ002

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

u Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

7 K21GZ030

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

8 K21G2011

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA ZONES TÈCNIQUES PLANTA BAIXACAPÍTOL 06
INSTAL.LACIÓ INTERIOR ZONES TÈCNIQUESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre
paraments verticals. Article: ref. 66421-48 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX

1 KG2C3T41L75I

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Safata aïllant de PVC llisa, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre paraments
verticals. Articles: ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66321 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX

2 KG2C1S410001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals.
Articles: ref. 66301 de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 d'UNEX

3 KG2C1H420001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

4 KG21H71J

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

5 KG21H81J
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AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment6 KG151722

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment7 KG161422

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt, muntat superficialment

8 KG62DG9P

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

9 KG63D15S

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lúmens
amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure
de designació H07Z-K (AS) unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada encastada

10 4H612221

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

11 EG325124

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

12 EG325134

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

13 EG325144

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

14 EG312326

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

15 EG312336

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

16 EG312356
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AMIDAMENT DIRECTE 75,000

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

17 EG312636

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

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

18 EG312656

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de
potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau
de protecció IP65, muntada superficialment

19 EHB56D51

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Caixa per presa de corrent industrial de tipus mural, composta per juna base CETACT 3P+T de 16 A i 200-250 V de tensió
nominal + 2 bases Schuko 16A segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

20 EG6P1242

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
REFORMA ZONES TÈCNIQUES PLANTA BAIXACAPÍTOL 06
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA SALA DE CALDERESTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de divuit mòduls i muntada superficialment1 EG144F02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós,
categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

2 EG47474E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 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 FG42429H

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

4 FG4242JH

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

5 FG415949

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

6 FG415DJB

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

7 KG21H71J

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment8 KG151722

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

9 EG325134

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10 EG325124

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de
potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau
de protecció IP65, muntada superficialment

11 EHB56D51

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà,
col·locada superficial

12 KH61CK7A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

1 Connexió dels equips de calefacció existents.13 EZZ000002

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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u Arrencada de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars de
polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1 K21GZ011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Arrencada d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a màxim (ample x fondo x alt), amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2 K21GZ027

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb
aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

3 K21GU006

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4 K21GZ022

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb
aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

5 K21GU002

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

6 K21GZ002

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

u Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

7 K21GZ030

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

8 K21G2011

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

1 F2221774

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins
a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

2 FDG6116F

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre
de la generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i senyalització, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

3 FDG6226S

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 FG3121B4

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

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

5 FG312194

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

6 FG23ED15

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

1 Subminsitre i col.locació de mòdul prefabricat amb porta metàl.lica per un equip de comptatge individual TMF10 fins a
69kW. Totalment col.locat i connectat.

7 FG11ZZ01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment

8 KG1PUB16

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de
diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al
conjunt de protecció i mesura

9 KG1PUD16

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat
superficialment

10 FG519782

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Grup electrògen de construcció fixa, de 40 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió,
accionament amb motor dièsel, amb quadre de control, instal·lat

1 KGC14011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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 canal o safata

2 EG312176

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, fixat a columna3 KG1A0429

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 4
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

4 KG41DLRM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb
temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

5 EG42WVQP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

6 EGD1222E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment7 EGDZ1102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra8 EG380707

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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u Arrencada de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars de
polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1 K21GZ011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Arrencada d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a màxim (ample x fondo x alt), amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2 K21GZ027

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb
aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

3 K21GU006

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4 K21GZ022

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  05.2019OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 08
SEGURETAT I SALUTTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport1 IBB4A010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

2 H1422120

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per
al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

3 H1472202

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

4 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

5 H145K397

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6 H145B002

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

7 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors8 H1482111

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

9 H1483555

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

10 H148D900

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 47111 H148G700

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

12 H1512007

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

EUR
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 €193,63u4GD11421 Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb
recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC
col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció

P- 1

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €175,47u4H612221 Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent
de 170 a 200 lúmens amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat
de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K (AS) unipolar d'1,5 mm2 de
secció i caixa de derivació quadrada col·locada encastada

P- 2

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €112,311EGZZ01 Caixa per a 4 preses de corrent, veu i dades per a punt de treball. Muntatge superficiall blanc de
Simon CIMA o similar. Amb pilot indicador de presència de tensió.

P- 3

(CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €209,63uEG144902 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment. Caixa tipus Schneider Kaedra o similar de doble aillament.

P- 4

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €307,03uEG144F02 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de divuit mòduls i
muntada superficialment

P- 5

(TRES-CENTS SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €870,28uEG146A02 Caixa per a Quadre de distribució, de plàstic i Metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de
vint-i-dues Mòduls i Muntada superficialment. Scneider Pragma F o similar. Doble aillament. IEC
60529; IP30: sense porta. IP40: amb porta. Inclou en la mateixa referència: Borns de connexió amb
el seu suport, Etiquetes identificables amb els seus protectors, 5 taps obturadors, obturador (d'1 a 4
files), 2 obturadors, (de 5 i 6 files). Tapes de material plàstic aïllant autoextingible, segons norma
UNE-EN 61.439-3, D'1 a 6 files i 24 a 144 mòduls, Color blanc titani amb tapes gris metall,
Resistència a el foc IEC 60695-2-1: 650 ° C

P- 6

(VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €28,79uEG161822 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

P- 7

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €249,19uEG1B0559 Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, fixat a columnaP- 8
(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €7,83mEG21H91J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 9

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,38mEG22H515 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

P- 10

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,80mEG22H815 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

P- 11

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €8,74mEG23ED15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 12

(VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €35,01mEG2A2S12L71M Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral ranurat, de
100x150 mm ref. 100.150.77 de la serie Canal 77 d'UNEX , muntada superficialment

P- 13

(TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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 €10,26mEG2A3115L77A Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x 40 mm ref. 73010-2 de la serie Canal 73
d'UNEX , amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments

P- 14

(DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €19,26mEG2A4425L7DP Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm, amb 2 compartiments,
de color blanc, muntada sobre paraments. Article: ref. 73820-40 de la serie Accessoris Canal 73
d'UNEX

P- 15

(DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €56,33mEG2A4P15L77U Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150 mm ref. 73085-42 de la
serie Canal 73 d'UNEX , amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments

P- 16

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,97mEG312176 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 canal o safata

P- 17

(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,98mEG312186 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 canal o safata

P- 18

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,46mEG312326 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 19

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,79mEG312336 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 20

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,29mEG312346 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 21

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €3,93mEG312356 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 22

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,43mEG312636 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 23

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,73mEG312654 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 24

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,34mEG312656 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 25

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,93mEG325124 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

P- 26

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €1,05mEG325134 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

P- 27

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €1,22mEG325144 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 28

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €10,47mEG380707 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 29
(DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €68,58uEG415AJC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

P- 30

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €417,86uEG42WVQP Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms
respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

P- 31

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €77,78uEG4695B2 Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de
14x51 mm i muntada superficialment

P- 32

(SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €26,32uEG47224E Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P- 33

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €70,63uEG47474E Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4
mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P- 34

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €82,16uEG47494E Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4
mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P- 35

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €197,15uEG48A444 Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

P- 36

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €231,32uEG48B44CJ1V4 Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat. Article: ref. 68853-31 de la serie Protecció Sobretensions Permanents de
SIMON

P- 37

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €112,14uEG621LCU Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització
de <= 15 min, preu superior, encastat

P- 38

(CENT DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €11,49uEG62BG93 Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialmentP- 39
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €10,65uEG63B153 Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
muntada superficialment

P- 40

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €108,51uEG6P1242 Caixa per presa de corrent industrial de tipus mural, composta per juna base CETACT 3P+T de 16
A i 200-250 V de tensió nominal + 2 bases Schuko 16A segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau
de protecció de IP-44, col.locada

P- 41

(CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €77,89uEG731282 Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues
resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps
de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

P- 42

(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €27,06uEGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 43

(VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €38,82uEGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

P- 44

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €227,48uEH128ED1 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3200
lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment

P- 45

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €119,08uEH228E61 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3200
lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada

P- 46

(CENT DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €138,15uEH2LJJAC Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de
protecció IP54, encastat

P- 47

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €324,11uEH2LCEAAJJS6 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
quadrada, 21 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de 55
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat i grau de
protecció IP20, encastat. Article: ref. 71050130-484 de la serie Downlight 710 de SIMON

P- 48

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €39,84uEH6DK213 Balisa d'emergència quadrada amb difusor de policarbonat i cos de zamak, amb LED d'un flux
aproximat de 1,5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2 làmpades de senyalització tipus LED de color
vermell de 230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP 44 IK 07, encastada en
paraments verticals

P- 49

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €151,16uEHB56D51 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

P- 50

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €588,911EHB5ZZ01 Projector Milan XL LED 240W Asimètric 4000K. Muntatge a una altura >4 mts. Dificultat alta.
Totalment connectat i comporvat.

P- 51

(CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €394,031EHB5ZZ02 Projector Milan S LED 80W Asimètric MN 4000K. Muntatge a una altura >4 mts. Dificultat alta.
Totalment connectat i comporvat.

P- 52

(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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 €61,50uEHPL11JB Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 33 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat superficialment. (Només treballs de desconnexió i connexió amb nou
cablejat)

P- 53

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €2.114,311EHQLZZ01 Projector NOVATILU mod. Apolo L de 1200W 36 a 50º 5700K. Inclou la fixacio en col.lumnes
existent i la conexió elèctrica.
Cos: Fosa de magnesi i alumini injectat a pressió. Vidre trempat de 5 mm.
Compartiments semparats pel bloc òptic i l’equip electrònic.
Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable
Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 format (2x192 LED). Consultar temperatures
de color i distribucions lluminoses.
Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant. Classe I. Protector de sobretensions de
20kA.
Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V - R ajustable
Font de llum: LED: 1000 W.
Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat electrostàticament i sublimat al
forn. Resistent a la corrosió. Color RAL 9022.
Alçada de montatge: 16-40 m.
Fixació: Fixació mitjançant lira d’acer pintat
Orientable: Lluminària orientable de -90º a 90º d'inclinació.
Cada grup òptic és orientable ±20º independentment un a un.
Accessori per adaptar el làser d'orientació.

P- 54

(DOS MIL  CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €6,20mF2221242 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora
manual

P- 55

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €9,81mF2221774 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

P- 56

(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €4,68mFDG31311 Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades,
fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 57

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €11,98mFDG32377 Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

P- 58

(ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €18,16mFDG34387 Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

P- 59

(DIVUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €16,38mFDG6116F Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada
la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1 de
reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub
superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 60

(SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €18,84mFDG6226S Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada
la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en
vorera, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, plaques rígides de
protecció i senyalització, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 61

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €36,88uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 62

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €364,711FG1ZZ03 Armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica, amb capacitat per a albergar un subquadre de
distribució (fins a 63 A - 43,64 kW) (Equips no inclosos)
Característiques principals
Estructura monobloc de formigó.
Composició GRC segons UNE-EN 1169.
Resistència Flexió GRC =8 N / mm2 s / n UNE-EN 1170-4.
Tipus de ciment: CEM I 52,5 R.
Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm
Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix.
Obertura de la porta =150º.
Maneta amb tancament d'ancoratge de 3 punts i barret fort tipus JIS CFE, segons especificacions
de la Companyia, (per a altres tipus de pany, consultar).
Pes: 460 kg
dimensions:
Alt: 2.150 mm
Ample: 1.120 mm
Profunditat: 480 mm
Dimensions interiors útils:
Alt: 1.449 mm
Ample: 1.096 mm
Profunditat: 400 mm

P- 63

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €1.002,561FG11ZZ01 Subminsitre i col.locació de mòdul prefabricat amb porta metàl.lica per un equip de comptatge
individual TMF10 fins a 69kW. Totalment col.locat i connectat.

P- 64

(MIL DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2.494,161FG11ZZ02 Quadre general de protecció i distribució totalment instal.lat, connectat i comprovat. Inclou
envolvent tipus Prisma G de Scneider de 36 mòduls d'altura, passadis lateral per enbarrat. Porta
transparent i guia DIN. En Passadis lateral inclourà enbarrat per a connexions, guies DIN per
aparellatge modular i borner inferior. Totalment connectat comporvat i posat en funcionament.
(aparellatge no inclòs)

P- 65

(DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €2,61mFG22RG1K Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

P- 66

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €5,16mFG22TP1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 67

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €8,74mFG23ED15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 68

(VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,55mFG312174 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

P- 69

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,94mFG312194 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

P- 70

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €12,15mFG3121B4 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 71

(DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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 €6,52mFG312564 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 72

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €11,19mFG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 73
(ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €34,03uFG415949 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

P- 74

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €34,50uFG41594B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

P- 75

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €65,76uFG415DJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 76

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €68,69uFG415DJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 77

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €176,19uFG415DJK Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 78

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €99,00uFG42429H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 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

P- 79

(NORANTA-NOU EUROS)

 €177,79uFG4242JH Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
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 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 80

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €364,82uFG4242JK Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
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 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 81

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €126,55uFG474F4E Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4
mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P- 82

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €268,92uFG519782 Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A i muntat superficialment

P- 83

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €810,69uFHN635A4 Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb
un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència total,
flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de
classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

P- 84

(VUIT-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,50uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 85

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €6,52uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 86

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €39,12uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 87

(TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €64,10uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

P- 88

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €156,41uH1472202 Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

P- 89

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €10,76uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 90
(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €7,56uH1483555 Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

P- 91

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €17,44uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 92

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,66uH148G700 Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471P- 93
(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €15,60mH1512007 Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes,
amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

P- 94

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €14,30mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 95

(CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €256,58m2IBB4A010 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no
reflectora, fixat al suport

P- 96

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,97mK21G2011 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 97

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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 €0,87mK21GU002 Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de
coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 98

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,45mK21GU006 Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de
coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90
mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 99

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,52mK21GZ002 Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb
aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 100

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €43,62uK21GZ011 Arrencada de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, format per conjunt de
caixes modulars de polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 101

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2,35uK21GZ022 Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona,
metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 102

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €7,27uK21GZ023 Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides 300x300x250 mm com a màxim,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 103

(SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €116,31uK21GZ027 Arrencada d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a màxim (ample x fondo x alt),
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 104

(CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €2,35uK21GZ030 Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 105

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,36uK21H3211 Desmuntatge per a substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària > 3 m, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 106

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €58,18uKD351430 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

P- 107

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €941,37uKG123L02 Reforma de Quadre elècrtic Bombes reg P- 108
(NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €18,02uKG151722 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

P- 109

(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €20,01uKG161422 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

P- 110

(VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €122,52uKG1A0429 Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, fixat a columnaP- 111
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €744,53uKG1PUB16 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment

P- 112

(SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €273,67uKG1PUD16 Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111 kW), amb
toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster
reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

P- 113

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,04mKG21271H Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 114

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €4,87mKG21H71J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 115

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €6,17mKG21H81J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 116

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €1,01mKG222511 Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

P- 117

(UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €57,97mKG2C1H420001 Safata aïllant de PVC llisa, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre
suports horitzontals. Articles: ref. 66301 de la serie Safata aïllant 66 i ref. 66302 de la serie
Accesoris per a Safata aïllant 66 d'UNEX

P- 118

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €54,39mKG2C1S410001 Safata aïllant de PVC llisa, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
directament sobre paraments verticals. Articles: ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant
66 i ref. 66321 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX

P- 119

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €114,50mKG2C3T41L75I Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
directament sobre paraments verticals. Article: ref. 66421-48 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX

P- 120

(CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €64,80uKG415DJ9 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 121

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €412,22uKG41DLRM Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

P- 122

(QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €388,02uKG42WCRP Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor

P- 123

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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 €66,33uKG4R86R0 Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada
un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió

P- 124

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €14,52uKG62DG9P Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

P- 125

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €12,39uKG63D15S Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

P- 126

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €7.264,22uKGC14011 Grup electrògen de construcció fixa, de 40 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400
V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control, instal·lat

P- 127

(SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €95,43uKH2LJJAA Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20,
encastat

P- 128

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €94,41uKH61CK7A 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 8 W, flux aproximat de 170 a 200
lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

P- 129

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €408,441KH61ZZ1 Proyector de emergencia compuesto por dos cuerpos. El primero de ellos consta de una base
donde se aloja la electrónica y baterías. El segundo consta de cuatro conjuntos ópticos
compuestos cada uno por una lámpara LED PAR36, orientables y unidos a la base mediante una
rótula.
Dispone de un sistema de fijación y conexión rápida.
Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test
funcionales y de autonomía informando sobre su estado.
Si la luminaria se conecta a una Central TEV, los datos sobre su estado se envían a través de
dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar el estado de toda la
instalación de alumbrado de emergencia. El sistema de conexión es directo y dispone en su panel
frontal de dos dispositivos ópticos que indican el estado de la luminaria.

P- 130

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €81,86uKHB5ED51 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

P- 131

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €19,92uKHUL1134 Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de
potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de
llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i
un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional,
compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a
substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la
làmpada

P- 132

(DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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u4GD11421 Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de
d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la
caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor
de coure nu de 35 mm2 de secció

P- 1  €193,63

Altres conceptes 193,63 €

u4H612221 Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada
fluorescent no permanent de 170 a 200 lúmens amb 2 h d'autonomia com a
màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm,
conductor de coure de designació H07Z-K (AS) unipolar d'1,5 mm2 de secció
i caixa de derivació quadrada col·locada encastada

P- 2  €175,47

Altres conceptes 175,47 €

1EGZZ01 Caixa per a 4 preses de corrent, veu i dades per a punt de treball. Muntatge
superficiall blanc de Simon CIMA o similar. Amb pilot indicador de presència
de tensió.

P- 3  €112,31

B0000401030 Kit lloc de treball Simon 500 CIMA complet 4mòduls, amb 2 Bases doble
schuko embornament per tall 1 Click ® amb led, acabat blanc i enllaçador
elèctric per a 2 bases, 1 Base doble schuko embornament per tall 1 Click ®
amb led, acabat vermell, 2 plaques planes de veu i dades amb guardapols
per a 2 connectors RJ45, acabat blanc, ref. 51000401-030 de la sèrie 4
mòduls Kits Simon 500 CIMA de SIMON

 €75,75000

Altres conceptes 36,56 €

uEG144902 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de
vint-i-dos mòduls i muntada superficialment. Caixa tipus Schneider Kaedra o
similar de doble aillament.

P- 4  €209,63

BG144902 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de
vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment, tipus Schneider Kaedra o
similar de doble aillament i grau estanqueitat IP54

 €184,90000

BGW14000 Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució  €20,44000

Altres conceptes 4,29 €

uEG144F02 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de
divuit mòduls i muntada superficialment

P- 5  €307,03

BG144F02 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de
divuit mòduls i per a muntar superficialment

 €135,16000

BGW14000 Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució  €20,44000

Altres conceptes 151,43 €

uEG146A02 Caixa per a Quadre de distribució, de plàstic i Metàl·lica amb porta, per a
quatre fileres de vint-i-dues Mòduls i Muntada superficialment. Scneider
Pragma F o similar. Doble aillament. IEC 60529; IP30: sense porta. IP40: amb
porta. Inclou en la mateixa referència: Borns de connexió amb el seu suport,
Etiquetes identificables amb els seus protectors, 5 taps obturadors, obturador
(d'1 a 4 files), 2 obturadors, (de 5 i 6 files). Tapes de material plàstic aïllant
autoextingible, segons norma UNE-EN 61.439-3, D'1 a 6 files i 24 a 144
mòduls, Color blanc titani amb tapes gris metall, Resistència a el foc IEC
60695-2-1: 650 ° C

P- 6  €870,28

BG146A02 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a
quatre fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment

 €598,25000

BGW14000 Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució  €20,44000

Altres conceptes 251,59 €

uEG161822 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment

P- 7  €28,79

BG161822 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de
protecció IP-54 i per a muntar superficialment

 €10,60000

BGW16000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular  €0,32000

Altres conceptes 17,87 €
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uEG1B0559 Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, fixat a columnaP- 8  €249,19

BG1B0550 Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa  €226,22000

BGW1B000 Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster  €4,96000

Altres conceptes 18,01 €

mEG21H91J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

P- 9  €7,83

BG21H910 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €5,34480

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,14000

Altres conceptes 2,35 €

mEG22H515 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

P- 10  €1,38

BG22H510 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,51000

Altres conceptes 0,87 €

mEG22H815 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

P- 11  €1,80

BG22H810 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,91800

Altres conceptes 0,88 €

mEG23ED15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i
muntat superficialment

P- 12  €8,74

BG23ED10 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

 €5,94660

BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer  €0,23000

Altres conceptes 2,56 €

mEG2A2S12L71M Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria ,
amb lateral ranurat, de 100x150 mm ref. 100.150.77 de la serie Canal 77
d'UNEX , muntada superficialment

P- 13  €35,01

BG2A2S11L71M Canal Unex 100x150 en U23X, per a la conducció de cablejats en quadres
elèctrics i de comunicacions, amb possibilitat de muntatges suspesos. 
Material aïllant. 
Longitud: 2m. 
Color: Gris. Seguretat davant el foc: assaig del fil incandescent a 960ºC; no
propagador de la flama. Comoditat d'instal·lació i manteniment. 
Fàcil muntatge i desmuntatge de la tapa, amb gran seguretat de tancament.
Seguretat d'ús i reducció de costos. 
Absència d'arestes i puntes tallants. 
Llengüetes flexibles, resistents i arrodonides: fàcils de tallar, no es trenquen
accidentalment i eviten danys als usuaris i als cables. 
Ranures fins 6mm2 per a la derivació de cables., ref. 100.150.77 de la serie
Canal 77 d'UNEX

 €31,34460

Altres conceptes 3,67 €
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mEG2A3115L77A Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x 40 mm ref. 73010-2
de la serie Canal 73 d'UNEX , amb 1 compartiment, de color blanc, muntada
sobre paraments

P- 14  €10,26

BG2A3115L77A Canal Unex 30x40 en U23X, de tapa exterior, per a la distribució. 
Compartimentació flexible per a la conducció i protecció de cables elèctrics i
de comunicacions.
Apta per a ús en intempèrie. 
Base perforada cada 250mm. 
S'inclou un pont per a cada 0, 5m. 
Longitud : 3m. 
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat: mecànica (protecció contra
impactes IK08), elèctrica (material aïllant, IP4X muntada sobre paret) i en cas
d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la flama).
Facilitat d'instal·lació. 
Muntatge a pressió de la tapa (no cal lliscar per a muntar-la). 
El pont reté els cables i permet accés independent a cada circuit. 
Homogeneïtat de colors entre elements d'acabat, adaptadors, caixes de
mecanismes i canal. 
Pot pintar. Llibertat d'elecció i combinació de mecanismes amb marc i placa,
amb o sense caixa. 
Envà mòbil amb muntatge frontal., ref. 73010-2 de la serie Canal 73 d'UNEX

 €6,05880

BGW2A200 Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110
mm

 €0,38000

Altres conceptes 3,82 €

mEG2A4425L7DP Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm,
amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments. Article: ref.
73820-40 de la serie Accessoris Canal 73 d'UNEX

P- 15  €19,26

BG2A4495 Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm,
amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc

 €10,39380

BG2Z5441L7DP Envà Unex per a canal d'altura 40mm en U41X, per a separar circuits. 
Longitud: 3m. Material aïllant, sense halògens. Facilitat d'instal·lació.
Protecció contra danys mecànics grau IK07., ref. 73820-40 de la serie
Accessoris Canal 73 d'UNEX

 €4,53000

BGW2A200 Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110
mm

 €0,38000

Altres conceptes 3,96 €

mEG2A4P15L77U Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150 mm
ref. 73085-42 de la serie Canal 73 d'UNEX , amb 1 compartiment, de color
blanc, muntada sobre paraments

P- 16  €56,33

BG2A4PB5L77U Canal Unex 60x150 en U41X, de tapa exterior, per a la distribució amb
possibilitat d'adaptació de mecanismes. 
Compartimentació flexible per a la conducció i protecció de cables elèctrics i
de comunicacions.
Apta per a ús en intempèrie. 
Base perforada cada 250mm. 
S'inclou un pont per a cada 0, 5m. 
Longitud: 3m. 
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat: mecànica (protecció contra
impactes IK07), elèctrica (material aïllant, IP4X muntada sobre paret) i en cas
d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la flama).
Facilitat d'instal·lació. 
Muntatge a pressió de la tapa (no cal lliscar per a muntar-la). 
El pont reté els cables i permet accés independent a cada circuit. 
Homogeneïtat de colors entre elements d'acabat, adaptadors, caixes de
mecanismes i canal. 
Pot pintar. Llibertat d'elecció i combinació de mecanismes amb marc i placa,
amb o sense caixa. 
Envà mòbil amb muntatge frontal., ref. 73085-42 de la serie Canal 73 d'UNEX

 €50,31660

BGW2A800 Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i
170 mm

 €0,41000

Altres conceptes 5,60 €
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mEG312176 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 canal o safata

P- 17  €6,97

BG312170 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

 €2,09100

Altres conceptes 4,88 €

mEG312186 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 canal o safata

P- 18  €4,98

BG312180 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

 €2,99880

Altres conceptes 1,98 €

mEG312326 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 19  €1,46

BG312320 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €0,86700

Altres conceptes 0,59 €

mEG312336 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 20  €1,79

BG312330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,19340

Altres conceptes 0,60 €

mEG312346 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 21  €2,29

BG312340 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,68300

Altres conceptes 0,61 €

mEG312356 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 22  €3,93

BG312350 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums

 €2,34600

Altres conceptes 1,58 €

mEG312636 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 23  €2,43

BG312630 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,82580

Altres conceptes 0,60 €

mEG312654 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 24  €5,73

BG312650 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €3,73320
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Altres conceptes 2,00 €

mEG312656 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 25  €5,34

BG312650 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €3,73320

Altres conceptes 1,61 €

mEG325124 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 26  €0,93

BG325120 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

 €0,20400

Altres conceptes 0,73 €

mEG325134 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 27  €1,05

BG325130 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

 €0,31620

Altres conceptes 0,73 €

mEG325144 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 28  €1,22

BG325140 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums

 €0,48960

Altres conceptes 0,73 €

mEG380707 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 29  €10,47

BG380700 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2  €0,60180

BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,16000

Altres conceptes 9,71 €

uEG415AJC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 30  €68,58

BG415AJC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €56,83000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,42000

Altres conceptes 11,33 €

uEG42WVQP Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins
a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i
retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 31  €417,86

BG42WVQP Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins
a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 3 A de sensibilitat,
de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i
retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €391,48000
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BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,38000

Altres conceptes 26,00 €

uEG4695B2 Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a
fusibles cilíndrics de 14x51 mm i muntada superficialment

P- 32  €77,78

BG4695B0 Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a
fusibles cilíndrics grandària 14x51 mm

 €66,01000

BGW46000 Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles  €0,41000

Altres conceptes 11,36 €

uEG47224E Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P- 33  €26,32

BG47224A Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul)

 €15,92000

BGW47000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals  €0,46000

Altres conceptes 9,94 €

uEG47474E Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P- 34  €70,63

BG47474A Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

 €58,81000

BGW47000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals  €0,46000

Altres conceptes 11,36 €

uEG47494E Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P- 35  €82,16

BG47494A Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

 €67,60000

BGW47000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals  €0,46000

Altres conceptes 14,10 €

uEG48A444 Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat

P- 36  €197,15

BG48A444 Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar sobre carril DIN

 €181,70000

BGW48000 Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions  €0,42000

Altres conceptes 15,03 €

uEG48B44CJ1V4 Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Article: ref. 68853-31 de la serie Protecció
Sobretensions Permanents de SIMON

P- 37  €231,32

BG48B44CJ1V4 Protector de sobretensions permanents 3+N, de 4 mòduls DIN, Simon 68, ref.
68853-31 de la serie Protecció Sobretensions Permanents de SIMON

 €215,36000
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BGW48000 Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions  €0,42000

Altres conceptes 15,54 €

uEG621LCU Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa
frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat

P- 38  €112,14

BG621LCU Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa
frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, per a encastar

 €103,70000

Altres conceptes 8,44 €

uEG62BG93 Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat
superficialment

P- 39  €11,49

BG62BG93 Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt,

 €3,05000

BGW62000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors  €0,38000

Altres conceptes 8,06 €

uEG63B153 Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, muntada superficialment

P- 40  €10,65

BG63B153 Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt

 €2,20000

BGW63000 Part proporcional d'accessoris per a endolls  €0,40000

Altres conceptes 8,05 €

uEG6P1242 Caixa per presa de corrent industrial de tipus mural, composta per juna base
CETACT 3P+T de 16 A i 200-250 V de tensió nominal + 2 bases Schuko 16A
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

P- 41  €108,51

BG6P1242 Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+T, de 16 A i 200-250 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

 €4,74000

BG6P2142 Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 2P+T, de 16 A i 200-250 V
de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció
IP-44

 €6,68000

Altres conceptes 97,09 €

uEG731282 Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de
3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

P- 42  €77,89

BG731282 Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de
3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà

 €71,60000

Altres conceptes 6,29 €

uEGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 43  €27,06

BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

 €11,42000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €4,12000

Altres conceptes 11,52 €

uEGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col·locat superficialment

P- 44  €38,82

BGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i per muntar superficialment

 €26,31000

Altres conceptes 12,51 €

uEH128ED1 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència
de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable,
muntada superficialment

P- 45  €227,48
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BH128ED1 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència
de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a
muntar superficialment

 €152,50000

Altres conceptes 74,98 €

uEH228E61 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 28 W de potència
de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable,
encastada

P- 46  €119,08

BH228E61 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 28 W de potència
de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a
encastar

 €103,00000

Altres conceptes 16,08 €

uEH2LJJAC Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb
UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54,
encastat

P- 47  €138,15

BH2LJJAC Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb
UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54

 €121,78000

Altres conceptes 16,37 €

uEH2LCEAAJJS6 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma quadrada, 21 W de potència, òptica d'alumini especular
amb UGR < 15, eficàcia lluminosa de 55 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i metacril·lat i grau de protecció
IP20, encastat. Article: ref. 71050130-484 de la serie Downlight 710 de
SIMON

P- 48  €324,11

BH2LCEAAJJS6 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10 amb cos d'alumini i embellidor de
metacrilat, 16 leds, 21W de potència, temperatura color 4000 K, òptica 45,
acabat blanc, ref. 71050130-484 de la serie Downlight 710 de SIMON

 €305,00000

Altres conceptes 19,11 €

uEH6DK213 Balisa d'emergència quadrada amb difusor de policarbonat i cos de zamak,
amb LED d'un flux aproximat de 1,5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2 làmpades
de senyalització tipus LED de color vermell de 230 V a.c. de tensió
d'alimentació, amb un grau de protecció IP 44 IK 07, encastada en paraments
verticals

P- 49  €39,84

BH6DK213 Balisa d'emergència quadrada amb difusor de policarbonat i cos de zamak,
amb LED d'un flux aproximat de 1,5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2 làmpades
de senyalització tipus LED de color vermell de 230 V a.c. de tensió
d'alimentació, amb un grau de protecció IP 44 IK 07, per a encastar en
paraments verticals

 €24,43000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització  €0,50000

Altres conceptes 14,91 €

uEHB56D51 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200
lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

P- 50  €151,16

BHB56D51 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1300 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de
2200 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65

 €64,46000

Altres conceptes 86,70 €

1EHB5ZZ01 Projector Milan XL LED 240W Asimètric 4000K. Muntatge a una altura >4 mts.
Dificultat alta. Totalment connectat i comporvat.

P- 51  €588,91
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BHBZZ00 Projector Milan XL LED 240W Asimètric 4000K
OPTICA 90º
Cos: Fosa d’alumini injectat a pressió. Vidre trempat de 4 mm.
Compartiments semparats pel bloc òptic i l’equip electrònic.
Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable
Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 formas (96 LED). Consultar temperatures
de
color i distribucions lluminoses.
Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant. Incorporat dins de la
lluminària,
precablejat sobre placa d’acer galvanitzada. Classe II. Protector de
sobretensions de 20kA.
Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V - R ajustable
Reducció de fluxe: Opcions de reducció de flux:
Doble nivell amb línia de comandament o amb temporitzador
programable.
Multinivell amb temporitzador reprogramable.
Telegestió.
Font de llum: LED: 200 - 300 W.
Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat
electrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color RAL 9022.
Alçada de montatge: 5 - 14 m.
Fixació: Fixació mitjançant lira d’acer pintat
Orientable: Iluminària orientable inclinable de -90º a 90º

 €465,00000

Altres conceptes 123,91 €

1EHB5ZZ02 Projector Milan S LED 80W Asimètric MN 4000K. Muntatge a una altura >4
mts. Dificultat alta. Totalment connectat i comporvat.

P- 52  €394,03

Altres conceptes 394,03 €

uEHPL11JB Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 33 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment. (Només treballs de
desconnexió i connexió amb nou cablejat)

P- 53  €61,50

Altres conceptes 61,50 €

1EHQLZZ01 Projector NOVATILU mod. Apolo L de 1200W 36 a 50º 5700K. Inclou la
fixacio en col.lumnes existent i la conexió elèctrica.
Cos: Fosa de magnesi i alumini injectat a pressió. Vidre trempat de 5 mm.
Compartiments semparats pel bloc òptic i l’equip electrònic.
Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable
Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 format (2x192 LED). Consultar
temperatures
de color i distribucions lluminoses.
Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant. Classe I. Protector de
sobretensions de 20kA.
Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V - R ajustable
Font de llum: LED: 1000 W.
Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat
electrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color RAL 9022.
Alçada de montatge: 16-40 m.
Fixació: Fixació mitjançant lira d’acer pintat
Orientable: Lluminària orientable de -90º a 90º d'inclinació.
Cada grup òptic és orientable ±20º independentment un a un.
Accessori per adaptar el làser d'orientació.

P- 54  €2.114,31
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BHQLZZ02 Projector NOVATILU mod. Apolo L de 1200W 36 a 50º 5700K 
Cos: Fosa de magnesi i alumini injectat a pressió. Vidre trempat de 5 mm.
Compartiments semparats pel bloc òptic i l’equip electrònic.
Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable
Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 format (2x192 LED). Consultar
temperatures
de color i distribucions lluminoses.
Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant. Classe I. Protector de
sobretensions de 20kA.
Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V - R ajustable
Font de llum: LED: 1000 W.
Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat
electrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color RAL 9022.
Alçada de montatge: 16-40 m.
Fixació: Fixació mitjançant lira d’acer pintat
Orientable: Lluminària orientable de -90º a 90º d'inclinació.
Cada grup òptic és orientable ±20º independentment un a un.
Accessori per adaptar el làser d'orientació.

 €1.849,00000

Altres conceptes 265,31 €

mF2221242 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de
fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb minirasadora manual

P- 55  €6,20

Altres conceptes 6,20 €

mF2221774 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de
fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

P- 56  €9,81

Altres conceptes 9,81 €

mFDG31311 Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb
terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

P- 57  €4,68

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,15300

BDGZP800 Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 80 mm de diàmetre nominal

 €0,23230

BG22RG10 Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €1,32300

Altres conceptes 2,97 €

mFDG32377 Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 58  €11,98

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €7,38584

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,30600

BDGZP800 Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 80 mm de diàmetre nominal

 €0,46460

BG22RG10 Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €2,64600

Altres conceptes 1,18 €

mFDG34387 Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 59  €18,16

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €9,40016

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,61200

BDGZP800 Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 80 mm de diàmetre nominal

 €0,92920
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BG22RG10 Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €5,29200

Altres conceptes 1,93 €

mFDG6116F Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa
la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs
per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1 de reserva, situats en calçada, reblert amb
formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua
de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 60  €16,38

B06NN12A Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

 €5,50506

BDGZB610 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm
d'amplària, de polipropilè

 €0,49980

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,30600

BDGZPD00 Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 160 mm de diàmetre nominal

 €0,90300

BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €7,25920

Altres conceptes 1,91 €

mFDG6226S Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa
la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs
per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera, reblert amb sorra fins a 8
cm per sobre de la generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i
senyalització, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

P- 61  €18,84

B0310400 Sorra de pedrera de 0 a 5 mm  €2,40824

BDGZB610 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm
d'amplària, de polipropilè

 €0,49980

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,30600

BDGZP122 Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i
Baixa tensió de 25x100 cm i 2,1 mm de gruix

 €4,32000

BDGZPD00 Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 160 mm de diàmetre nominal

 €0,90300

BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €7,25920

Altres conceptes 3,14 €

uFDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter

P- 62  €36,88

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,14339

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes

 €20,22000

Altres conceptes 16,52 €
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1FG1ZZ03 Armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica, amb capacitat per a
albergar un subquadre de distribució (fins a 63 A - 43,64 kW) (Equips no
inclosos)
Característiques principals
Estructura monobloc de formigó.
Composició GRC segons UNE-EN 1169.
Resistència Flexió GRC =8 N / mm2 s / n UNE-EN 1170-4.
Tipus de ciment: CEM I 52,5 R.
Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm
Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix.
Obertura de la porta =150º.
Maneta amb tancament d'ancoratge de 3 punts i barret fort tipus JIS CFE,
segons especificacions de la Companyia, (per a altres tipus de pany,
consultar).
Pes: 460 kg
dimensions:
Alt: 2.150 mm
Ample: 1.120 mm
Profunditat: 480 mm
Dimensions interiors útils:
Alt: 1.449 mm
Ample: 1.096 mm
Profunditat: 400 mm

P- 63  €364,71

BGZZ02 Armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica, amb capacitat per a
albergar un subquadre de distribució (fins a 63 A - 43,64 kW) (Equips no
inclosos)

 €285,00000

Altres conceptes 79,71 €

1FG11ZZ01 Subminsitre i col.locació de mòdul prefabricat amb porta metàl.lica per un
equip de comptatge individual TMF10 fins a 69kW. Totalment col.locat i
connectat.

P- 64  €1.002,56

BG1ZZ01 Armario prefabricado monobloque con puerta metálica, con capacidad para
albergar un conjunto de protección y medida TMF10 de 80 A a 630 A, de
acuerdo con las especificaciones de FECSA ENDESA. (equipo no incluido) 

 €940,00000

Altres conceptes 62,56 €

1FG11ZZ02 Quadre general de protecció i distribució totalment instal.lat, connectat i
comprovat. Inclou envolvent tipus Prisma G de Scneider de 36 mòduls
d'altura, passadis lateral per enbarrat. Porta transparent i guia DIN. En
Passadis lateral inclourà enbarrat per a connexions, guies DIN per aparellatge
modular i borner inferior. Totalment connectat comporvat i posat en
funcionament. (aparellatge no inclòs)

P- 65  €2.494,16

BG1ZZ03 Armari Schneider Prisma G IP40 extensió 36 mòduls, ample 600 alt 1.980
mm amb porta transparent G IP40, 36 mòduls, alt 1.980 mm. Passadís lateral
armari G IP40, 36 mòduls, alt 1.980 mm amb porta plena i espai per instal·lar
enbarrado general i equips de mesura. Inclou guies de carril DIN per
aparellatge modular, tapa aparellatge modular, 3 mòduls, alt 150 mm,
bornero inferior per connexions, elements per circulacio de cables interior i
compartimentació. Totalment fixat, connectat i comporvat.

 €1.986,90000

Altres conceptes 507,26 €

mFG22RG1K Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

P- 66  €2,61

BG22RG10 Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €1,28520

Altres conceptes 1,32 €

mFG22TP1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 67  €5,16
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BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €3,55980

Altres conceptes 1,60 €

mFG23ED15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i
muntat superficialment

P- 68  €8,74

BG23ED10 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

 €5,94660

BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer  €0,23000

Altres conceptes 2,56 €

mFG312174 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

P- 69  €4,55

BG312170 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

 €2,09100

Altres conceptes 2,46 €

mFG312194 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

P- 70  €6,94

BG312190 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

 €3,73320

Altres conceptes 3,21 €

mFG3121B4 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 71  €12,15

BG3121B0 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €7,67040

Altres conceptes 4,48 €

mFG312564 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 72  €6,52

BG312560 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €4,51860

Altres conceptes 2,00 €

mFG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 73  €11,19

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,31580

BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,16000

Altres conceptes 9,71 €

uFG415949 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 74  €34,03

BG415949 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €23,56000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,42000

Altres conceptes 10,05 €
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uFG41594B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 75  €34,50

BG41594B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €24,02000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,42000

Altres conceptes 10,06 €

uFG415DJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 76  €65,76

BG415DJB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €54,05000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,42000

Altres conceptes 11,29 €

uFG415DJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 77  €68,69

BG415DJD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €56,93000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,42000

Altres conceptes 11,34 €

uFG415DJK Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 78  €176,19

BG415DJK Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €160,28000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,42000

Altres conceptes 15,49 €

uFG42429H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 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

P- 79  €99,00

BG42429H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, 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, per a muntar en perfil DIN

 €83,75000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,38000

Altres conceptes 14,87 €

uFG4242JH Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 80  €177,79
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BG4242JH Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, 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, per a muntar en perfil DIN

 €157,52000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,38000

Altres conceptes 19,89 €

uFG4242JK Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 81  €364,82

BG4242JK Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, 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, per a muntar en perfil DIN

 €341,79000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,38000

Altres conceptes 22,65 €

uFG474F4E Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 400V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P- 82  €126,55

BG474F4A Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 400V de tensió
assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

 €111,33000

BGW47000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals  €0,46000

Altres conceptes 14,76 €

uFG519782 Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o
400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment

P- 83  €268,92

BG519780 Comptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia activa, per a 230 o
400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A

 €261,38000

Altres conceptes 7,54 €

uFHN635A4 Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 60 W de potència total, flux lluminós 5040 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I,
grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al
suport

P- 84  €810,69

BHN635A4 Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 60 W de potència total,flux lluminós de 5040 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric de classe
I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar lateralment al suport

 €782,00000

Altres conceptes 28,69 €

uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 85  €6,50

B1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €6,40000

Altres conceptes 0,10 €
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uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 86  €6,52

B145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €6,42000

Altres conceptes 0,10 €

uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 87  €39,12

B145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

 €38,54000

Altres conceptes 0,58 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 88  €64,10

B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

 €63,15000

Altres conceptes 0,95 €

uH1472202 Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les
extremitats inferiors, homologat segons CE

P- 89  €156,41

B1472202 Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les
extremitats inferiors, homologat segons CE

 €154,10000

Altres conceptes 2,31 €

uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 90  €10,76

B1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors  €10,60000

Altres conceptes 0,16 €

uH1483555 Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%),
amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 91  €7,56

B1483555 Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%),
amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €7,45000

Altres conceptes 0,11 €

uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 92  €17,44

B148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

 €17,18000

Altres conceptes 0,26 €

uH148G700 Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
340 i UNE-EN 471

P- 93  €7,66

B148G700 Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
340 i UNE-EN 471

 €7,55000

Altres conceptes 0,11 €

mH1512007 Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

P- 94  €15,60
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B1510009 Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al
sostre per a 15 usos, per a seguretat i salut

 €4,91750

B1510011 Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut  €0,82750

B1Z11215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

 €0,54000

Altres conceptes 9,32 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb
el desmuntatge inclòs

P- 95  €14,30

B0DZSM0K Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut  €0,42000

B1Z0300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, per a seguretat i salut

 €1,22080

B1Z0D400 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut  €1,09560

Altres conceptes 11,56 €

m2IBB4A010 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb
acabat de pintura no reflectora, fixat al suport

P- 96  €256,58

BBM31110 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb
acabat de pintura no reflectora

 €232,25000

Altres conceptes 24,33 €

mK21G2011 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 97  €0,97

Altres conceptes 0,97 €

mK21GU002 Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o
canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 98  €0,87

Altres conceptes 0,87 €

mK21GU006 Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o
canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 99  €1,45

Altres conceptes 1,45 €

mK21GZ002 Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de
coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins
a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 100  €0,52

Altres conceptes 0,52 €

uK21GZ011 Arrencada de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual,
format per conjunt de caixes modulars de polièster reforçat amb fibra de vidre,
intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 101  €43,62

Altres conceptes 43,62 €

uK21GZ022 Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada,
rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 102  €2,35

Altres conceptes 2,35 €

uK21GZ023 Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides
300x300x250 mm com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 103  €7,27
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Altres conceptes 7,27 €

uK21GZ027 Arrencada d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a màxim
(ample x fondo x alt), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 104  €116,31

Altres conceptes 116,31 €

uK21GZ030 Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 105  €2,35

Altres conceptes 2,35 €

uK21H3211 Desmuntatge per a substitució de llumenera interior de superfície, a una
alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 106  €4,36

Altres conceptes 4,36 €

uKD351430 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

P- 107  €58,18

BD351430 Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides
interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a
3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

 €34,48000

Altres conceptes 23,70 €

uKG123L02 Reforma de Quadre elècrtic Bombes reg P- 108  €941,37

BGW12000 Part proporcional d'accessoris, cablejat, connectors i canals per reforma
interior quadre.

 €450,00000

Altres conceptes 491,37 €

uKG151722 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment

P- 109  €18,02

BG151722 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció IP-54 i per a muntar superficialment

 €6,42000

BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada  €0,32000

Altres conceptes 11,28 €

uKG161422 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment

P- 110  €20,01

BG161422 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de
protecció IP-54 i per a muntar superficialment

 €4,34000

BGW16000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular  €0,32000

Altres conceptes 15,35 €

uKG1A0429 Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei
exterior, fixat a columna

P- 111  €122,52

BG1A0420 Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei
exterior

 €102,71000

BGW1A000 Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics  €4,96000

Altres conceptes 14,85 €

uKG1PUB16 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111
kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160
A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat
superficialment

P- 112  €744,53

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 19Data: 18/04/20

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

BG1PUB16 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111
kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i
160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial

 €638,04000

Altres conceptes 106,49 €

uKG1PUD16 Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80 a 160
A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o
lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre,
col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

P- 113  €273,67

BG1PUD16 Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (55 a
111 kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral,
muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre

 €245,75000

Altres conceptes 27,92 €

mKG21271H Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment

P- 114  €3,04

BG212710 Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,72420

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,14000

Altres conceptes 2,18 €

mKG21H71J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

P- 115  €4,87

BG21H710 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €2,60100

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,14000

Altres conceptes 2,13 €

mKG21H81J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

P- 116  €6,17

BG21H810 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €3,80460

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,14000

Altres conceptes 2,23 €

mKG222511 Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

P- 117  €1,01

BG222510 Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,14280

Altres conceptes 0,87 €

mKG2C1H420001 Safata aïllant de PVC llisa, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb
coberta, muntada sobre suports horitzontals. Articles: ref. 66301 de la serie
Safata aïllant 66 i ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66
d'UNEX

P- 118  €57,97
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BG2C10H0L6WT Safata llisa Unex 60x300 en U23X, per a al suport, protecció i conducció de
cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris. 
Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J; dissenyada per
a treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible
Tipus I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no
propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta
rebaves al tall. Bon comportament davant els raigs UV i intempèrie.
Resistència a la corrosió i als agents químics., ref. 66301 de la serie Safata
aïllant 66 d'UNEX

 €24,18420

BG2Z10H0L6WU Tapa Unex 300mm en U23X, per a cobrir safates. 
Material aïllant. 
Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols. Protecció IK10 amb
l'ancoratge de tapa Ref. 66.845 (safates alçada 60mm) o Ref. 66.855
(safates alçada 100mm)., ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant
66 d'UNEX

 €14,24940

BGW2108H Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de
PVC, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

 €2,68000

BGY210H1 Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 300
mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

 €7,47000

Altres conceptes 9,39 €

mKG2C1S410001 Safata aïllant de PVC llisa, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb
coberta, muntada directament sobre paraments verticals. Articles: ref. 66302
de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66321 de la serie Safata
aïllant 66 d'UNEX

P- 119  €54,39

BG2C10S0L6X4 Safata llisa Unex 100x300 en U23X, per a al suport, protecció i conducció de
cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris. 
Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J; dissenyada per
a treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible
Tipus I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no
propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta
rebaves al tall. Bon comportament davant els raigs UV i intempèrie.
Resistència a la corrosió i als agents químics., ref. 66321 de la serie Safata
aïllant 66 d'UNEX

 €33,43560

BG2Z10H0L6WU Tapa Unex 300mm en U23X, per a cobrir safates. 
Material aïllant. 
Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols. Protecció IK10 amb
l'ancoratge de tapa Ref. 66.845 (safates alçada 60mm) o Ref. 66.855
(safates alçada 100mm)., ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant
66 d'UNEX

 €14,24940

Altres conceptes 6,71 €

mKG2C3T41L75I Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x400 mm, amb 1 compartiment i
amb coberta, muntada directament sobre paraments verticals. Article: ref.
66421-48 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX

P- 120  €114,50
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BG2C30T0L75I Safata llisa Unex 100x400 en U48X, per a al suport, protecció i conducció de
cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris RAL7038. 
Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085- 1: 1997 (Muntada sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J; dissenyada per
a treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible
Tipus I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC; no
propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta
rebaves al tall. Bon comportament davant els raigs UV i intempèrie.
Resistència a la corrosió i als agents químics., ref. 66421-48 de la serie
Safata aïllant 66 d'UNEX

 €68,37060

BG2Z30K0 Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 400 mm d'amplària  €38,53560

Altres conceptes 7,59 €

uKG415DJ9 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 121  €64,80

BG415DJ9 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €53,10000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,42000

Altres conceptes 11,28 €

uKG41DLRM Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, muntat superficialment

P- 122  €412,22

BG41DLRM Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, per a muntar superficialment

 €391,02000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,42000

Altres conceptes 20,78 €

uKG42WCRP Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins
a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor

P- 123  €388,02

BG42WCRP Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins
a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de
desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor
automàtic

 €367,22000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,38000

Altres conceptes 20,42 €

uKG4R86R0 Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de
control, 16 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230
V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

P- 124  €66,33

BG4R86R0 Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de
control, 16 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de
230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1

 €56,28000

Altres conceptes 10,05 €
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uKG62DG9P Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

P- 125  €14,52

BG62DG9P Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt,

 €6,04000

BGW62000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors  €0,38000

Altres conceptes 8,10 €

uKG63D15S Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

P- 126  €12,39

BG63D15S Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt

 €3,92000

BGW63000 Part proporcional d'accessoris per a endolls  €0,40000

Altres conceptes 8,07 €

uKGC14011 Grup electrògen de construcció fixa, de 40 kVA de potència en servei
d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel,
amb quadre de control, instal·lat

P- 127  €7.264,22

BGC14010 Grup electrògen de construcció fixa, de 45 kVA de potència en servei
d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel,
amb quadre de control

 €6.290,68000

BGWC1000 Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens  €150,00000

Altres conceptes 823,54 €

uKH2LJJAA Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb
UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

P- 128  €95,43

BH2LJJAA Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb
UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20

 €79,70000

Altres conceptes 15,73 €

uKH61CK7A 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 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia,
preu mitjà, col·locada superficial

P- 129  €94,41

BH61CK7A 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 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia,
preu mitjà

 €45,27000

Altres conceptes 49,14 €

1KH61ZZ1 Proyector de emergencia compuesto por dos cuerpos. El primero de ellos
consta de una base donde se aloja la electrónica y baterías. El segundo
consta de cuatro conjuntos ópticos compuestos cada uno por una lámpara
LED PAR36, orientables y unidos a la base mediante una rótula.
Dispone de un sistema de fijación y conexión rápida.
Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza
periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado.
Si la luminaria se conecta a una Central TEV, los datos sobre su estado se
envían a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede
monitorizar el estado de toda la instalación de alumbrado de emergencia. El
sistema de conexión es directo y dispone en su panel frontal de dos
dispositivos ópticos que indican el estado de la luminaria.

P- 130  €408,44

Altres conceptes 408,44 €
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uKHB5ED51 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000
lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

P- 131  €81,86

BHB5ED51 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de potència, flux lluminós de
4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65

 €70,15000

Altres conceptes 11,71 €

uKHUL1134 Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de
llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de
tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós
>=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de
rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent
tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de
substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb
desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada

P- 132  €19,92

BHUL1134 Tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de
llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de
color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, (equivalent a
tub fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i
36 W de potència), per a substitució de làmpada fluorescent tradicional,
compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit
d'encebador per a substitució del existent

 €13,20000

Altres conceptes 6,72 €
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €39,82h Tècnic mig o superiorA010T000

 €24,50h Oficial 1aA0121000

 €24,50h Oficial 1a paletaA0122000

 €25,32h Oficial 1a calefactorA012G000

 €25,32h Oficial 1a electricistaA012H000

 €25,32h Oficial 1a lampistaA012J000

 €24,50h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €21,72h Ajudant calefactorA013G000

 €21,72h Ajudant electricistaA013H000

 €21,72h Ajudant lampistaA013J000

 €20,46h ManobreA0140000

 €21,15h Manobre especialistaA0150000

 €24,50h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €20,46h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,87h Compressor amb un martell pneumàticC1101100

 €50,90h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €5,56h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €14,65h Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm
d'amplària i fins a 60 cm de fondària

C1342260

 €43,03h Camió grua de 3 tC1503300

 €47,81h Camió grua de 5 tC1503500

 €39,64h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €22,61m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2500

 €39,24h Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

CL40AAAA
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €75,75u Kit lloc de treball Simon 500 CIMA complet 4mòduls,
amb 2 Bases doble schuko embornament per tall 1
Click ® amb led, acabat blanc i enllaçador elèctric per a
2 bases, 1 Base doble schuko embornament per tall 1
Click ® amb led, acabat vermell, 2 plaques planes de
veu i dades amb guardapols per a 2 connectors RJ45,
acabat blanc, ref. 51000401-030 de la sèrie 4 mòduls
Kits Simon 500 CIMA de SIMON

B0000401030

 €1,63m3 AiguaB0111000

 €16,62t Sorra de pedrera de 0 a 5 mmB0310400

 €0,12kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,12kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521200

 €61,04m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €62,70m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

B06NN12A

 €34,14t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €0,12u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per
a seguretat i salut

B0DZSM0K

 €75,75u Kit lloc de treball Simon 500 CIMA complet 4mòduls,
amb 2 Bases doble schuko embornament per tall 1
Click ® amb led, acabat blanc i enllaçador elèctric per a
2 bases, 1 Base doble schuko embornament per tall 1
Click ® amb led, acabat vermell, 2 plaques planes de
veu i dades amb guardapols per a 2 connectors RJ45,
acabat blanc, ref. 51000401-030 de la sèrie 4 mòduls
Kits Simon 500 CIMA de SIMON

B1000401030

 €5,69u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

B1411111

 €5,95u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168

B1421110

 €6,40u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

B1422120

 €6,42u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

B145B002
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 18/04/20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €38,54u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

B145K397

 €63,15u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

B1463253

 €154,10u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de
subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

B1472202

 €10,60u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsB1482111

 €7,45u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades
de cremalleres metàl·liques, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1483555

 €17,18u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

B148D900

 €7,55u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

B148G700

 €19,35u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

B14Z1100

 €19,67u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut

B1510009

 €3,31u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a
seguretat i salut

B1510011

 €20,33u Cinturó portaeinesB15A0020

 €61,04m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
seguretat i salut

B1Z0300C

 €4,98m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutB1Z0D400

 €0,18m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

B1Z11215

 €232,25m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora

BBM31110

 €34,48u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

BD351430
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MATERIALS
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 €0,49m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDGZB610

 €0,15m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDGZFN50

 €2,16m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions
soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2,1
mm de gruix

BDGZP122

 €0,23u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

BDGZP800

 €0,43u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal

BDGZPD00

 €20,22u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €274,11u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa
d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 1500 W de
potència i amb termòstat

BE7521J0

 €285,001 Armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica, amb
capacitat per a albergar un subquadre de distribució
(fins a 63 A - 43,64 kW) (Equips no inclosos)

BGZZ02

 €75,75u Kit lloc de treball Simon 500 CIMA complet 4mòduls,
amb 2 Bases doble schuko embornament per tall 1
Click ® amb led, acabat blanc i enllaçador elèctric per a
2 bases, 1 Base doble schuko embornament per tall 1
Click ® amb led, acabat vermell, 2 plaques planes de
veu i dades amb guardapols per a 2 connectors RJ45,
acabat blanc, ref. 51000401-030 de la sèrie 4 mòduls
Kits Simon 500 CIMA de SIMON

BG000401030

 €940,001 Armario prefabricado monobloque con puerta metálica,
con capacidad para albergar un conjunto de protección
y medida TMF10 de 80 A a 630 A, de acuerdo con las
especificaciones de FECSA ENDESA. (equipo no
incluido) 

BG1ZZ01

 €100,001 Suministro Individual Trifásico de 55/69 kW-400
V-80/100 A. Para suministros trifásicos de 55/69 kW
400 V 80/100 A. Diseñado para contador electrónico.
Equipado con automático Legrand + bloqueo de
candado.
Dimensiones : Alto : 1440 mm Ancho : 630 mm
Profundidad : 171 mm Código ENDESA: TMF10-100A

BG1ZZ02

 €1.986,901 Armari Schneider Prisma G IP40 extensió 36 mòduls,
ample 600 alt 1.980 mm amb porta transparent G IP40,
36 mòduls, alt 1.980 mm. Passadís lateral armari G
IP40, 36 mòduls, alt 1.980 mm amb porta plena i espai
per instal·lar enbarrado general i equips de mesura.
Inclou guies de carril DIN per aparellatge modular, tapa
aparellatge modular, 3 mòduls, alt 150 mm, bornero
inferior per connexions, elements per circulacio de
cables interior i compartimentació. Totalment fixat,
connectat i comporvat.

BG1ZZ03
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 €100,43u Caixa de doble aïllament de ABS, de 540x540x210 mmBG123L00

 €184,90u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar
superficialment, tipus Schneider Kaedra o similar de
doble aillament i grau estanqueitat IP54

BG144902

 €135,16u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a dues fileres de divuit mòduls i per a muntar
superficialment

BG144F02

 €598,25u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica
amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i
per a muntar superficialment

BG146A02

 €0,96u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG151411

 €6,42u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

BG151722

 €4,34u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

BG161422

 €10,60u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

BG161822

 €102,71u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a
500x600x120 mm, per a servei exterior

BG1A0420

 €226,22u Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixaBG1B0550

 €638,04u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars
de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable
entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial

BG1PUB16

 €245,75u Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura
TMF10 de 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70
mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en
caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre

BG1PUD16

 €0,71m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG212710

 €2,55m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

BG21H710
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 €3,73m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

BG21H810

 €5,24m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

BG21H910

 €0,14m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222510

 €0,50m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG22H510

 €0,90m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG22H810

 €1,26m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

BG22RG10

 €3,49m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TP10

 €5,83m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

BG23ED10

 €10,19m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a
distribució, de 40x60 mm, amb 2 compartiments com a
màxim, de color blanc

BG2A4495
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 €30,73m Canal Unex 100x150 en U23X, per a la conducció de
cablejats en quadres elèctrics i de comunicacions, amb
possibilitat de muntatges suspesos. 
Material aïllant. 
Longitud: 2m. 
Color: Gris. Seguretat davant el foc: assaig del fil
incandescent a 960ºC; no propagador de la flama.
Comoditat d'instal·lació i manteniment. 
Fàcil muntatge i desmuntatge de la tapa, amb gran
seguretat de tancament. Seguretat d'ús i reducció de
costos. 
Absència d'arestes i puntes tallants. 
Llengüetes flexibles, resistents i arrodonides: fàcils de
tallar, no es trenquen accidentalment i eviten danys als
usuaris i als cables. 
Ranures fins 6mm2 per a la derivació de cables., ref.
100.150.77 de la serie Canal 77 d'UNEX

BG2A2S11L71M

 €5,94m Canal Unex 30x40 en U23X, de tapa exterior, per a la
distribució. 
Compartimentació flexible per a la conducció i
protecció de cables elèctrics i de comunicacions.
Apta per a ús en intempèrie. 
Base perforada cada 250mm. 
S'inclou un pont per a cada 0, 5m. 
Longitud : 3m. 
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat: mecànica
(protecció contra impactes IK08), elèctrica (material
aïllant, IP4X muntada sobre paret) i en cas d'incendi
(assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de
la flama). Facilitat d'instal·lació. 
Muntatge a pressió de la tapa (no cal lliscar per a
muntar-la). 
El pont reté els cables i permet accés independent a
cada circuit. 
Homogeneïtat de colors entre elements d'acabat,
adaptadors, caixes de mecanismes i canal. 
Pot pintar. Llibertat d'elecció i combinació de
mecanismes amb marc i placa, amb o sense caixa. 
Envà mòbil amb muntatge frontal., ref. 73010-2 de la
serie Canal 73 d'UNEX

BG2A3115L77A
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 €49,33m Canal Unex 60x150 en U41X, de tapa exterior, per a la
distribució amb possibilitat d'adaptació de mecanismes.

Compartimentació flexible per a la conducció i
protecció de cables elèctrics i de comunicacions.
Apta per a ús en intempèrie. 
Base perforada cada 250mm. 
S'inclou un pont per a cada 0, 5m. 
Longitud: 3m. 
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat: mecànica
(protecció contra impactes IK07), elèctrica (material
aïllant, IP4X muntada sobre paret) i en cas d'incendi
(assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de
la flama). Facilitat d'instal·lació. 
Muntatge a pressió de la tapa (no cal lliscar per a
muntar-la). 
El pont reté els cables i permet accés independent a
cada circuit. 
Homogeneïtat de colors entre elements d'acabat,
adaptadors, caixes de mecanismes i canal. 
Pot pintar. Llibertat d'elecció i combinació de
mecanismes amb marc i placa, amb o sense caixa. 
Envà mòbil amb muntatge frontal., ref. 73085-42 de la
serie Canal 73 d'UNEX

BG2A4PB5L77U

 €12,91m Motllura Unex amb 1 envà 20x50 en U41X, Canal de
petites dimensions amb tapa exterior per a la
distribució i adaptació de mecanismes. 
Base perforada amb 2 files de trepants Ø4 amb pas
200mm. 
Longitud: 2m. 
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat: mecànica
(protecció contra impactes IK07), elèctrica (material
aïllant sense halògens, IP4X) i en cas d'incendi (assaig
del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la
flama). Llibertat d'elecció i combinació de mecanismes.
Facilitat d'instal·lació: 
Muntatge a pressió de la tapa (no cal lliscar per a
muntar-la). 
Homogeneïtat de colors entre elements d'acabat,
adaptadors, caixes de mecanismes i motllura. 
Pot pintar., ref. 78095-42 de la serie Motllura 78
d'UNEX

BG2A7NH2L7ED

 €23,71m Safata llisa Unex 60x300 en U23X, per a al suport,
protecció i conducció de cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris. 
Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997
(Muntada sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra
impactes 20J; dissenyada per a treballar en condicions
de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I)
i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC,
no propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de
muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon
comportament davant els raigs UV i intempèrie.
Resistència a la corrosió i als agents químics., ref.
66301 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX

BG2C10H0L6WT
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 €32,78m Safata llisa Unex 100x300 en U23X, per a al suport,
protecció i conducció de cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris. 
Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997
(Muntada sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra
impactes 20J; dissenyada per a treballar en condicions
de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I)
i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC,
no propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de
muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon
comportament davant els raigs UV i intempèrie.
Resistència a la corrosió i als agents químics., ref.
66321 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX

BG2C10S0L6X4

 €67,03m Safata llisa Unex 100x400 en U48X, per a al suport,
protecció i conducció de cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris RAL7038. 
Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085- 1: 1997
(Muntada sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra
impactes 20J; dissenyada per a treballar en condicions
de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I)
i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC;
no propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de
muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon
comportament davant els raigs UV i intempèrie.
Resistència a la corrosió i als agents químics., ref.
66421-48 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX

BG2C30T0L75I

 €37,78m Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 400
mm d'amplària

BG2Z30K0

 €13,97m Tapa Unex 300mm en U23X, per a cobrir safates. 
Material aïllant. 
Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols.
Protecció IK10 amb l'ancoratge de tapa Ref. 66.845
(safates alçada 60mm) o Ref. 66.855 (safates alçada
100mm)., ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata
aïllant 66 d'UNEX

BG2Z10H0L6WU

 €4,53m Envà Unex per a canal d'altura 40mm en U41X, per a
separar circuits. 
Longitud: 3m. Material aïllant, sense halògens. Facilitat
d'instal·lació. Protecció contra danys mecànics grau
IK07., ref. 73820-40 de la serie Accessoris Canal 73
d'UNEX

BG2Z5441L7DP

 €2,05m 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

BG312170
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 €2,94m 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

BG312180

 €3,66m 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

BG312190

 €7,52m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG3121B0

 €0,85m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312320

 €1,17m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312330

 €1,65m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312340

 €2,30m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312350

 €4,43m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312560

 €1,79m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312630

 €3,66m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312650

 €0,20m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

BG325120

 €0,31m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

BG325130
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 €0,48m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

BG325140

 €0,21m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

BG32B120

 €0,59m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2BG380700

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €23,56u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

BG415949

 €24,02u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

BG41594B

 €56,83u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415AJC

 €53,10u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415DJ9

 €54,05u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415DJB

 €56,93u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415DJD

 €74,59u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415DJH
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 €160,28u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415DJK

 €391,02u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

BG41DLRM

 €83,75u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, 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, per a
muntar en perfil DIN

BG42429H

 €157,52u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A
de sensibilitat, 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, per a muntar en perfil DIN

BG4242JH

 €341,79u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A
de sensibilitat, 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, per a muntar en perfil DIN

BG4242JK

 €367,22u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió
fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
60947-2, per a muntar directament adossat a
l'interruptor automàtic

BG42WCRP

 €391,48u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 3 A de sensibilitat, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard
de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42WVQP

 €66,01u Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària
14x51 mm

BG4695B0
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 €15,92u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador
mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm
p/ mòdul)

BG47224A

 €58,81u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

BG47474A

 €67,60u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

BG47494A

 €111,33u Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

BG474F4A

 €181,70u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

BG48A444

 €215,36u Protector de sobretensions permanents 3+N, de 4
mòduls DIN, Simon 68, ref. 68853-31 de la serie
Protecció Sobretensions Permanents de SIMON

BG48B44CJ1V4

 €56,28u Contactor amb comandament manual de 3 posicions,
de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència
de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1

BG4R86R0

 €261,38u Comptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A

BG519780

 €538,35u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A,
amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa

BG51UD01

 €103,70u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P),
16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15
min, preu superior, per a encastar

BG621LCU
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 €3,05u Commutador per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,

BG62BG93

 €6,04u Commutador per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

BG62DG9P

 €2,20u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt

BG63B153

 €3,92u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt

BG63D15S

 €4,74u Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+T, de 16
A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

BG6P1242

 €3,34u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 2P+T,
de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

BG6P2142

 €71,60u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre,
per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i
1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7
m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà

BG731282

 €6.290,68u Grup electrògen de construcció fixa, de 45 kVA de
potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de
tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de
control

BGC14010

 €11,42u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD12220

 €26,31u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

BGDZ1102

 €12,00u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

BGW11000

 €450,00u Part proporcional d'accessoris, cablejat, connectors i
canals per reforma interior quadre.

BGW12000

 €20,44u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

BGW14000

 €0,32u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW15000

 €0,32u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

BGW16000

 €4,96u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsBGW1A000

 €4,96u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

BGW1B000
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 €0,14u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €2,68u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 300 mm
d'amplària

BGW2108H

 €0,23u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerBGW23000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques,
d'amplària fins a 110 mm

BGW2A200

 €0,41u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques,
d'amplària entre 110 i 170 mm

BGW2A800

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica,
d'amplària entre 17 i 45 mm

BGW2DF00

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €0,42u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGW42000

 €0,41u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

BGW46000

 €0,46u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

BGW47000

 €0,42u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

BGW48000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

BGW62000

 €0,40u Part proporcional d'accessoris per a endollsBGW63000

 €150,00u Part proporcional d' accessoris per a grups electrògensBGWC1000

 €7,47u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de PVC de 300 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

BGY210H1

 €0,16u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €4,12u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €152,50u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30
cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3200 lm de
flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a
muntar superficialment

BH128ED1

 €103,00u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 28 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux
lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar

BH228E61
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 €79,70u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de
protecció IP20

BH2LJJAA

 €121,78u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre
transparent i grau de protecció IP54

BH2LJJAC

 €135,05u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre
transparent i grau de protecció IP54

BH2LMKAC

 €305,00u Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10 amb cos
d'alumini i embellidor de metacrilat, 16 leds, 21W de
potència, temperatura color 4000 K, òptica 45, acabat
blanc, ref. 71050130-484 de la serie Downlight 710 de
SIMON

BH2LCEAAJJS6

 €45,27u 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 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h
d'autonomia, preu mitjà

BH61CK7A

 €24,43u Balisa d'emergència quadrada amb difusor de
policarbonat i cos de zamak, amb LED d'un flux
aproximat de 1,5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2
làmpades de senyalització tipus LED de color vermell
de 230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de
protecció IP 44 IK 07, per a encastar en paraments
verticals

BH6DK213
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 €465,001 Projector Milan XL LED 240W Asimètric 4000K
OPTICA 90º
Cos: Fosa d’alumini injectat a pressió. Vidre trempat de
4 mm. Compartiments semparats pel bloc òptic i l’equip
electrònic.
Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable
Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 formas (96 LED).
Consultar temperatures de
color i distribucions lluminoses.
Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant.
Incorporat dins de la lluminària,
precablejat sobre placa d’acer galvanitzada. Classe II.
Protector de
sobretensions de 20kA.
Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V -
R ajustable
Reducció de fluxe: Opcions de reducció de flux:
Doble nivell amb línia de comandament o amb
temporitzador
programable.
Multinivell amb temporitzador reprogramable.
Telegestió.
Font de llum: LED: 200 - 300 W.
Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster,
polvoritzat electrostàticament i sublimat al forn.
Resistent a la corrosió. Color RAL 9022.
Alçada de montatge: 5 - 14 m.
Fixació: Fixació mitjançant lira d’acer pintat
Orientable: Iluminària orientable inclinable de -90º a 90º

BHBZZ00
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 €273,001 CARACTERÍSTIQUES
RAL
9022
IK IP
66
IP
power e+ LED FHS
<1%
Cos: Fosa d’alumini injectat a pressió. Vidre trempat de
4 mm. Compartiments semparats pel bloc òptic i l’equip
electrònic.
Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable
Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 format (24 LED).
Consultar temperatures de
color i distribucions lluminoses.
Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant.
Incorporat dins de la lluminària,
precablejat sobre placa d’acer galvanitzada. Classe II.
Protector de
sobretensions de 20kA.
Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V -
R ajustable
Reducció de fluxe: Opcions de reducció de flux:
Doble nivell amb línia de comandament o amb
temporitzador
programable.
Multinivell amb temporitzador reprogramable.
Telegestió.
Font de llum: LED: 30-80 W.
Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster,
polvoritzat electrostàticament i sublimat al forn.
Resistent a la corrosió. Color RAL 9022.
Alçada de montatge: 4 - 10 m.
Fixació: Fixació mitjançant lira d’acer pintat

BHBZZ01

 €64,46u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

BHB56D51

 €70,15u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

BHB5ED51

 €782,00u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul
de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 60 W de potència total,flux lluminós de
5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

BHN635A4
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Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 18/04/20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €892,50u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul
de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 60 W de potència total,flux lluminós de
5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a
l' extrem del suport

BHN635A6

 €215,36u Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 33 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a
col·locar superficialment

BHPL11JB

 €151,44u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la
llum simètrica extensiva, de 25 W de potència, flux
lluminós de 3000 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66

BHQL1120

 €351,001 Proyector de emergencia compuesto por dos cuerpos.
El primero de ellos consta de una base donde se aloja
la electrónica y baterías. El segundo consta de cuatro
conjuntos ópticos compuestos cada uno por una
lámpara LED PAR36, orientables y unidos a la base
mediante una rótula.
Dispone de un sistema de fijación y conexión rápida.
Un microprocesador interno chequea el estado del
aparato y realiza periódicamente test funcionales y de
autonomía informando sobre su estado.
Si la luminaria se conecta a una Central TEV, los datos
sobre su estado se envían a través de dicha central a
un ordenador de control, donde se puede monitorizar el
estado de toda la instalación de alumbrado de
emergencia. El sistema de conexión es directo y
dispone en su panel frontal de dos dispositivos ópticos
que indican el estado de la luminaria.
Características:
Formato: Zenit G 4F LD
Funcionamiento: No permanente LED TCA
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: LED
Piloto testigo de carga: LED
Lámpara en red: -
Grado de protección: IP42 IK04
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: Gestión centralizada TCA
Conexión telemando: Si
Altura de colocación (m): -
Tipo batería: NiMH
Acabados:
Color carcasa: Blanco
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

BHQLZZ01
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Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 18/04/20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.849,001 Projector NOVATILU mod. Apolo L de 1200W 36 a 50º
5700K 
Cos: Fosa de magnesi i alumini injectat a pressió. Vidre
trempat de 5 mm.
Compartiments semparats pel bloc òptic i l’equip
electrònic.
Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable
Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 format (2x192
LED). Consultar temperatures
de color i distribucions lluminoses.
Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant.
Classe I. Protector de sobretensions de 20kA.
Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V -
R ajustable
Font de llum: LED: 1000 W.
Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster,
polvoritzat electrostàticament i sublimat al forn.
Resistent a la corrosió. Color RAL 9022.
Alçada de montatge: 16-40 m.
Fixació: Fixació mitjançant lira d’acer pintat
Orientable: Lluminària orientable de -90º a 90º
d'inclinació.
Cada grup òptic és orientable ±20º independentment
un a un.
Accessori per adaptar el làser d'orientació.

BHQLZZ02

 €13,20u Tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió
d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13,
de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de
color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color
Ra>80, (equivalent a tub fluorescent tradicional T8 de
26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de
potència), per a substitució de làmpada fluorescent
tradicional, compatible amb balast HF existent sense
necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a
substitució del existent

BHUL1134

 €0,50u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BHW61000

 €348,50u Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de
potència, horitzontal o vertical , dissenyat segons els
requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

BJA283H0

 €450,00u Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències
del Projecte i del REBT

BVAG8101

 €450,00u Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació de connexió a terra, segons exigències del
Projecte i del REBT

BVAG8D01

 €450,00u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

BVAG9101
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Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 18/04/20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €75,75u Kit lloc de treball Simon 500 CIMA complet 4mòduls,
amb 2 Bases doble schuko embornament per tall 1
Click ® amb led, acabat blanc i enllaçador elèctric per a
2 bases, 1 Base doble schuko embornament per tall 1
Click ® amb led, acabat vermell, 2 plaques planes de
veu i dades amb guardapols per a 2 connectors RJ45,
acabat blanc, ref. 51000401-030 de la sèrie 4 mòduls
Kits Simon 500 CIMA de SIMON

EG000401030
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Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,61m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
muntat com a canalització soterrada

BG22RG1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83556/R 25,320000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,43440/R 21,720000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,26996 1,26996
Materials:

1,285201,260001,020BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,28520 1,28520

0,019051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,57421

0,038611,50%DESPESES INDIRECTES

2,61282COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €326,68u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa
d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 1500 W de
potència i termòstat incorporat, muntat superficialment

EE7511J0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,32000/R 25,320001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

21,72000/R 21,720001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 47,04000 47,04000
Materials:

274,11000274,110001,000BE7521J0 =xRadiador elèctric amb fluid caloportador de planxa
d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 1500 W de
potència i amb termòstat

u

Subtotal... 274,11000 274,11000

0,705601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 321,85560

4,827831,50%DESPESES INDIRECTES

326,68343COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,22m Minicanal sense halògens, de 20x50 mm, d'1 tapa,
amb 2 compartiments , ambsistema de fixació
mecànica ref. 78095-42 de la serie Motllura 78 d'UNEX
, muntada sobre paraments

EG2A7NH2L7ED Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53200/R 25,320000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,08600/R 21,720000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,61800 3,61800
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Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

12,9100012,910001,000BG2A7NH2L7ED =xMotllura Unex amb 1 envà 20x50 en U41X, Canal de
petites dimensions amb tapa exterior per a la
distribució i adaptació de mecanismes. 
Base perforada amb 2 files de trepants Ø4 amb pas
200mm. 
Longitud: 2m. 
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat: mecànica
(protecció contra impactes IK07), elèctrica (material
aïllant sense halògens, IP4X) i en cas d'incendi (assaig
del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la
flama). Llibertat d'elecció i combinació de mecanismes.
Facilitat d'instal·lació: 
Muntatge a pressió de la tapa (no cal lliscar per a
muntar-la). 
Homogeneïtat de colors entre elements d'acabat,
adaptadors, caixes de mecanismes i motllura. 
Pot pintar., ref. 78095-42 de la serie Motllura 78
d'UNEX

m

0,380000,380001,000BGW2DF00 =xPart proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica,
d'amplària entre 17 i 45 mm

u

Subtotal... 13,29000 13,29000

0,054271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,96227

0,254431,50%DESPESES INDIRECTES

17,21670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,12u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la
llum simètrica extensiva, de 25 W de potència, flux
lluminós de 3000 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat

EHQL1120 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,22956/R 25,320000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,49076/R 21,720000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 22,72032 22,72032
Materials:

151,44000151,440001,000BHQL1120 =xProjector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la
llum simètrica extensiva, de 25 W de potència, flux
lluminós de 3000 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66

u

Subtotal... 151,44000 151,44000

0,340801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,50112

2,617521,50%DESPESES INDIRECTES

177,11864COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €342,401 Instal.lació de comptador per al comptatge del consum
elèctric de les línies individuals en quadre de
distribució. Inclou equip de comptatge digital, elements
transformadors d'intensitat, petit material de conexionat
i cablejat interior. Totalment muntat, programat i
comprovat.

FG4ZZ01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

75,96000/R 25,320003,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 75,96000 75,96000
Materials:

261,38000261,380001,000BG519780 =xComptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A

u

Subtotal... 261,38000 261,38000

COST DIRECTE 337,34000

5,060101,50%DESPESES INDIRECTES

342,40010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,61u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

FG415DJH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82360/R 25,320000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,16760 10,16760
Materials:

74,5900074,590001,000BG415DJH =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 75,01000 75,01000

0,152511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,33011

1,279951,50%DESPESES INDIRECTES

86,61007COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,42u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812

H1411112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,690005,690001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

u

19,3500019,350001,000B14Z1100 =xProjector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

u

Subtotal... 25,04000 25,04000

COST DIRECTE 25,04000

0,375601,50%DESPESES INDIRECTES

25,41560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,63u Cinturó portaeinesH15A2020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,3300020,330001,000B15A0020 =xCinturó portaeinesu

Subtotal... 20,33000 20,33000

COST DIRECTE 20,33000

0,304951,50%DESPESES INDIRECTES

20,63495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,95m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

I2R540E0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

22,61000/R 22,610001,000C1RA2500 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 22,61000 22,61000

COST DIRECTE 22,61000

0,339151,50%DESPESES INDIRECTES

22,94915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €456,75u Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències
del Projecte i del REBT

JGV18101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

450,00000450,000001,000BVAG8101 =xJornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències
del Projecte i del REBT

u

Subtotal... 450,00000 450,00000

COST DIRECTE 450,00000

6,750001,50%DESPESES INDIRECTES

456,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €456,75u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

JGV19101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

450,00000450,000001,000BVAG9101 =xJornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

u

Subtotal... 450,00000 450,00000

COST DIRECTE 450,00000

6,750001,50%DESPESES INDIRECTES

456,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €456,75u Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació de connexió a terra, segons exigències del
Projecte i del REBT

JGVD8D01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

450,00000450,000001,000BVAG8D01 =xJornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació de connexió a terra, segons exigències del
Projecte i del REBT

u

Subtotal... 450,00000 450,00000

COST DIRECTE 450,00000

6,750001,50%DESPESES INDIRECTES

456,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,30u Arrencada de llumenera exterior muntada en braç
mural, a una alçària <= 10 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

K21H13B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,79800/R 25,320000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,25800/R 21,720000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,05600 7,05600
Maquinària:

5,94600/R 39,640000,150C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
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Subtotal... 5,94600 5,94600

0,105841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,10784

0,196621,50%DESPESES INDIRECTES

13,30446COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,35u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21H1641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,06400/R 25,320000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

11,45760/R 20,460000,560A0140000 =xManobreh

23,79375/R 21,150001,125A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 40,31535 40,31535
Maquinària:

16,72875/R 14,870001,125C1101100 =xCompressor amb un martell pneumàtich

21,51500/R 43,030000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 38,24375 38,24375

0,604731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,16383

1,187461,50%DESPESES INDIRECTES

80,35129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,88u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior de
superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

K21H3111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,02560/R 25,320000,080A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,73760/R 21,720000,080A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,76320 3,76320

0,056451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,81965

0,057291,50%DESPESES INDIRECTES

3,87694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,12u Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i
elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega de runa
sobre camió o contenidor

K21HU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

6,33000/R 25,320000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,43000/R 21,720000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,76000 11,76000

0,176401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,93640

0,179051,50%DESPESES INDIRECTES

12,11545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.230,711 Redacció i confecció de projecte tècnic per la
legalització de la instal.lació elècrtica de baixa tensió i
presetació de l'expedient d'instal.lació receptora de
baixa tensió davant els organismes pertinents. Inclou
taxes i inspecció inicial obligatòria.

KGZZ01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.194,60000/R 39,8200030,000A010T000 =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 1.194,60000 1.194,60000

17,919001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.212,51900

18,187781,50%DESPESES INDIRECTES

1.230,70678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,01u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

KG151411 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,79800/R 25,320000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,08600/R 21,720000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,88400 4,88400
Materials:

0,960000,960001,000BG151411 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 0,96000 0,96000

0,073261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,91726

0,088761,50%DESPESES INDIRECTES

6,00602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,94m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

KG32B124 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,37980/R 25,320000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,32580/R 21,720000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,70560 0,70560
Materials:

0,214200,210001,020BG32B120 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

m

Subtotal... 0,21420 0,21420

0,010581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,93038

0,013961,50%DESPESES INDIRECTES

0,94434COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,64m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

KG380902 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53200/R 25,320000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,25800/R 21,720000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,79000 5,79000
Materials:

1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,330000,330001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 1,64580 1,64580

0,086851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,52265

0,112841,50%DESPESES INDIRECTES

7,63549COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,06u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

KGD1222E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,89956/R 25,320000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,06076/R 21,720000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,96032 10,96032
Materials:

11,4200011,420001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

4,120004,120001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 15,54000 15,54000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,164401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,66472

0,399971,50%DESPESES INDIRECTES

27,06470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,82u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

KGDZ1102 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,33000/R 25,320000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,43000/R 21,720000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,76000 11,76000
Materials:

26,3100026,310001,000BGDZ1102 =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

u

Subtotal... 26,31000 26,31000

0,176401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,24640

0,573701,50%DESPESES INDIRECTES

38,82010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €397,84u Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència,
dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat sobre
paviment amb fixacions i connectat

KJA283H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,44800/R 25,320001,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

6,95040/R 21,720000,320A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 42,39840 42,39840
Materials:

348,50000348,500001,000BJA283H0 =xEscalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de
potència, horitzontal o vertical , dissenyat segons els
requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

u

Subtotal... 348,50000 348,50000

1,059962,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 391,95836

5,879381,50%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

397,83774COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,68m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

KY011112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,94000/R 24,500000,120A0122000 =xOficial 1a paletah

5,11500/R 20,460000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,05500 8,05500
Materials:

0,003261,630000,002B0111000 =xAiguam3

0,363600,120003,030B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,004850,120000,0404B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,37171 0,37171

0,120831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,54754

0,128211,50%DESPESES INDIRECTES

8,67575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,01u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

KY021112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,12500/R 24,500000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

4,50120/R 20,460000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,62620 10,62620
Materials:

0,001631,630000,001B0111000 =xAiguam3

0,060600,120000,505B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,000610,120000,0051B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,06284 0,06284

0,159391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,84843

0,162731,50%DESPESES INDIRECTES

11,01116COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €193,63u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de
1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment
de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa
estanca de comprovació de PVC col·locada
superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de
secció

4GD11421 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

4,491722,994481,500KG21271H =xTub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

m

41,374587,522655,500KG380902 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

m

106,6588826,664724,000KGD1222E =xPiqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

u

38,2464038,246401,000KGDZ1102 =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

u

Subtotal... 190,77158 190,77158

COST DIRECTE 190,77158

2,861571,50%DESPESES INDIRECTES

193,63315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,47u Llum d'emergència i senyalització amb llum
d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent
de 170 a 200 lúmens amb 2 h d'autonomia com a
màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de
PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació
H07Z-K (AS) unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de
derivació quadrada col·locada encastada

4H612221 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

5,917265,917261,000KG151411 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

u

5,472010,994915,500KG222511 =xTub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

14,886080,9303816,000KG32B124 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

m

93,0156093,015601,000KH61CK7A =xLlum 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 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h
d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

u

42,737708,547545,000KY011112 =xObertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

10,8484310,848431,000KY021112 =xFormació d'encast per a petits elements a paret de maó
massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

u

Subtotal... 172,87708 172,87708

COST DIRECTE 172,87708

2,593161,50%DESPESES INDIRECTES

175,47024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,311 Caixa per a 4 preses de corrent, veu i dades per a punt
de treball. Muntatge superficiall blanc de Simon CIMA o
similar. Amb pilot indicador de presència de tensió.

EGZZ01 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,66000/R 25,320000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

21,72000/R 21,720001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 34,38000 34,38000
Materials:

75,7500075,750001,000B0000401030 =xKit lloc de treball Simon 500 CIMA complet 4mòduls,
amb 2 Bases doble schuko embornament per tall 1
Click ® amb led, acabat blanc i enllaçador elèctric per a
2 bases, 1 Base doble schuko embornament per tall 1
Click ® amb led, acabat vermell, 2 plaques planes de
veu i dades amb guardapols per a 2 connectors RJ45,
acabat blanc, ref. 51000401-030 de la sèrie 4 mòduls
Kits Simon 500 CIMA de SIMON

u

Subtotal... 75,75000 75,75000

0,515701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,64570

1,659691,50%DESPESES INDIRECTES

112,30539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €209,63u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment. Caixa tipus Schneider Kaedra o similar
de doble aillament.

EG144902 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,63300/R 25,320000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,54300/R 21,720000,025A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

184,90000184,900001,000BG144902 =xCaixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar
superficialment, tipus Schneider Kaedra o similar de
doble aillament i grau estanqueitat IP54

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

20,4400020,440001,000BGW14000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

u

Subtotal... 205,34000 205,34000

0,017641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 206,53364

3,098001,50%DESPESES INDIRECTES

209,63164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €307,03u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a dues fileres de divuit mòduls i muntada
superficialment

EG144F02 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

101,28000/R 25,320004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

43,44000/R 21,720002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 144,72000 144,72000
Materials:

135,16000135,160001,000BG144F02 =xCaixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a dues fileres de divuit mòduls i per a muntar
superficialment

u

20,4400020,440001,000BGW14000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

u

Subtotal... 155,60000 155,60000

2,170801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 302,49080

4,537361,50%DESPESES INDIRECTES

307,02816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €870,28u Caixa per a Quadre de distribució, de plàstic i Metàl·lica
amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dues Mòduls i
Muntada superficialment. Scneider Pragma F o similar.
Doble aillament. IEC 60529; IP30: sense porta. IP40:
amb porta. Inclou en la mateixa referència: Borns de
connexió amb el seu suport, Etiquetes identificables
amb els seus protectors, 5 taps obturadors, obturador
(d'1 a 4 files), 2 obturadors, (de 5 i 6 files). Tapes de
material plàstic aïllant autoextingible, segons norma
UNE-EN 61.439-3, D'1 a 6 files i 24 a 144 mòduls,
Color blanc titani amb tapes gris metall, Resistència a
el foc IEC 60695-2-1: 650 ° C

EG146A02 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

126,60000/R 25,320005,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

108,60000/R 21,720005,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 235,20000 235,20000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

598,25000598,250001,000BG146A02 =xCaixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica
amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i
per a muntar superficialment

u

20,4400020,440001,000BGW14000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

u

Subtotal... 618,69000 618,69000

3,528001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 857,41800

12,861271,50%DESPESES INDIRECTES

870,27927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,79u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

EG161822 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,92600/R 25,320000,550A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,25800/R 21,720000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 17,18400 17,18400
Materials:

10,6000010,600001,000BG161822 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

u

0,320000,320001,000BGW16000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

u

Subtotal... 10,92000 10,92000

0,257761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,36176

0,425431,50%DESPESES INDIRECTES

28,78719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €249,19u Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa
fixa, fixat a columna

EG1B0559 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,59600/R 25,320000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,51600/R 21,720000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,11200 14,11200
Materials:

226,22000226,220001,000BG1B0550 =xArmari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixau

4,960004,960001,000BGW1B000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

u

Subtotal... 231,18000 231,18000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,211681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 245,50368

3,682561,50%DESPESES INDIRECTES

249,18624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,83m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

EG21H91J Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11408/R 25,320000,044A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,08600/R 21,720000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,20008 2,20008
Materials:

5,344805,240001,020BG21H910 =xTub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

m

0,140000,140001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 5,48480 5,48480

0,033001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,71788

0,115771,50%DESPESES INDIRECTES

7,83365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,38m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

EG22H515 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40512/R 25,320000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,43440/R 21,720000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,83952 0,83952
Materials:

0,510000,500001,020BG22H510 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,51000 0,51000
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Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,012591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,36211

0,020431,50%DESPESES INDIRECTES

1,38254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,80m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

EG22H815 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40512/R 25,320000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,43440/R 21,720000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,83952 0,83952
Materials:

0,918000,900001,020BG22H810 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,91800 0,91800

0,012591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,77011

0,026551,50%DESPESES INDIRECTES

1,79666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,74m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

EG23ED15 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,31664/R 25,320000,052A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,08600/R 21,720000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,40264 2,40264
Materials:

5,946605,830001,020BG23ED10 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

m

0,230000,230001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 6,17660 6,17660

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,036041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,61528

0,129231,50%DESPESES INDIRECTES

8,74451COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,01m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i
alimentació de maquinaria , amb lateral ranurat, de
100x150 mm ref. 100.150.77 de la serie Canal 77
d'UNEX , muntada superficialment

EG2A2S12L71M Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,67112/R 25,320000,066A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,43352/R 21,720000,066A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,10464 3,10464
Materials:

31,3446030,730001,020BG2A2S11L71M =xCanal Unex 100x150 en U23X, per a la conducció de
cablejats en quadres elèctrics i de comunicacions, amb
possibilitat de muntatges suspesos. 
Material aïllant. 
Longitud: 2m. 
Color: Gris. Seguretat davant el foc: assaig del fil
incandescent a 960ºC; no propagador de la flama.
Comoditat d'instal·lació i manteniment. 
Fàcil muntatge i desmuntatge de la tapa, amb gran
seguretat de tancament. Seguretat d'ús i reducció de
costos. 
Absència d'arestes i puntes tallants. 
Llengüetes flexibles, resistents i arrodonides: fàcils de
tallar, no es trenquen accidentalment i eviten danys als
usuaris i als cables. 
Ranures fins 6mm2 per a la derivació de cables., ref.
100.150.77 de la serie Canal 77 d'UNEX

m

Subtotal... 31,34460 31,34460

0,046571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,49581

0,517441,50%DESPESES INDIRECTES

35,01325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,26m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
30x 40 mm ref. 73010-2 de la serie Canal 73 d'UNEX ,
amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre
paraments

EG2A3115L77A Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53200/R 25,320000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,08600/R 21,720000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,61800 3,61800
Materials:

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,058805,940001,020BG2A3115L77A =xCanal Unex 30x40 en U23X, de tapa exterior, per a la
distribució. 
Compartimentació flexible per a la conducció i
protecció de cables elèctrics i de comunicacions.
Apta per a ús en intempèrie. 
Base perforada cada 250mm. 
S'inclou un pont per a cada 0, 5m. 
Longitud : 3m. 
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat: mecànica
(protecció contra impactes IK08), elèctrica (material
aïllant, IP4X muntada sobre paret) i en cas d'incendi
(assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de
la flama). Facilitat d'instal·lació. 
Muntatge a pressió de la tapa (no cal lliscar per a
muntar-la). 
El pont reté els cables i permet accés independent a
cada circuit. 
Homogeneïtat de colors entre elements d'acabat,
adaptadors, caixes de mecanismes i canal. 
Pot pintar. Llibertat d'elecció i combinació de
mecanismes amb marc i placa, amb o sense caixa. 
Envà mòbil amb muntatge frontal., ref. 73010-2 de la
serie Canal 73 d'UNEX

m

0,380000,380001,000BGW2A200 =xPart proporcional d'accessoris per a canals plàstiques,
d'amplària fins a 110 mm

u

Subtotal... 6,43880 6,43880

0,054271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,11107

0,151671,50%DESPESES INDIRECTES

10,26274COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,26m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a
distribució, de 40x 60 mm, amb 2 compartiments, de
color blanc, muntada sobre paraments. Article: ref.
73820-40 de la serie Accessoris Canal 73 d'UNEX

EG2A4425L7DP Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53200/R 25,320000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,08600/R 21,720000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,61800 3,61800
Materials:

10,3938010,190001,020BG2A4495 =xCanal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a
distribució, de 40x60 mm, amb 2 compartiments com a
màxim, de color blanc

m

4,530004,530001,000BG2Z5441L7DP =xEnvà Unex per a canal d'altura 40mm en U41X, per a
separar circuits. 
Longitud: 3m. Material aïllant, sense halògens. Facilitat
d'instal·lació. Protecció contra danys mecànics grau
IK07., ref. 73820-40 de la serie Accessoris Canal 73
d'UNEX

m

0,380000,380001,000BGW2A200 =xPart proporcional d'accessoris per a canals plàstiques,
d'amplària fins a 110 mm

u

Subtotal... 15,30380 15,30380

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,054271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,97607

0,284641,50%DESPESES INDIRECTES

19,26071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,33m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a
distribució, de 60x 150 mm ref. 73085-42 de la serie
Canal 73 d'UNEX , amb 1 compartiment, de color
blanc, muntada sobre paraments

EG2A4P15L77U Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,29160/R 25,320000,130A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,41180/R 21,720000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,70340 4,70340
Materials:

50,3166049,330001,020BG2A4PB5L77U =xCanal Unex 60x150 en U41X, de tapa exterior, per a la
distribució amb possibilitat d'adaptació de mecanismes.

Compartimentació flexible per a la conducció i
protecció de cables elèctrics i de comunicacions.
Apta per a ús en intempèrie. 
Base perforada cada 250mm. 
S'inclou un pont per a cada 0, 5m. 
Longitud: 3m. 
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat: mecànica
(protecció contra impactes IK07), elèctrica (material
aïllant, IP4X muntada sobre paret) i en cas d'incendi
(assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de
la flama). Facilitat d'instal·lació. 
Muntatge a pressió de la tapa (no cal lliscar per a
muntar-la). 
El pont reté els cables i permet accés independent a
cada circuit. 
Homogeneïtat de colors entre elements d'acabat,
adaptadors, caixes de mecanismes i canal. 
Pot pintar. Llibertat d'elecció i combinació de
mecanismes amb marc i placa, amb o sense caixa. 
Envà mòbil amb muntatge frontal., ref. 73085-42 de la
serie Canal 73 d'UNEX

m

0,410000,410001,000BGW2A800 =xPart proporcional d'accessoris per a canals plàstiques,
d'amplària entre 110 i 170 mm

u

Subtotal... 50,72660 50,72660

0,070551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,50055

0,832511,50%DESPESES INDIRECTES

56,33306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,97m 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 canal
o safata

EG312176 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53200/R 25,320000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,17200/R 21,720000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,70400 4,70400
Materials:

2,091002,050001,020BG312170 =xCable 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

m

Subtotal... 2,09100 2,09100

0,070561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,86556

0,102981,50%DESPESES INDIRECTES

6,96854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,98m 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 canal
o safata

EG312186 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01280/R 25,320000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,86880/R 21,720000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,88160 1,88160
Materials:

2,998802,940001,020BG312180 =xCable 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

m

Subtotal... 2,99880 2,99880

0,028221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,90862

0,073631,50%DESPESES INDIRECTES

4,98225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,46m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

EG312326 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30384/R 25,320000,012A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,26064/R 21,720000,012A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,56448 0,56448
Materials:

0,867000,850001,020BG312320 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 0,86700 0,86700

0,008471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,43995

0,021601,50%DESPESES INDIRECTES

1,46155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,79m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

EG312336 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30384/R 25,320000,012A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,26064/R 21,720000,012A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,56448 0,56448
Materials:

1,193401,170001,020BG312330 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,19340 1,19340

0,008471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,76635

0,026501,50%DESPESES INDIRECTES

1,79284COST EXECUCIÓ MATERIAL

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,29m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

EG312346 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30384/R 25,320000,012A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,26064/R 21,720000,012A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,56448 0,56448
Materials:

1,683001,650001,020BG312340 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,68300 1,68300

0,008471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,25595

0,033841,50%DESPESES INDIRECTES

2,28979COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,93m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

EG312356 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81024/R 25,320000,032A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,69504/R 21,720000,032A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,50528 1,50528
Materials:

2,346002,300001,020BG312350 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 2,34600 2,34600

0,022581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,87386

0,058111,50%DESPESES INDIRECTES

3,93197COST EXECUCIÓ MATERIAL

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,43m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

EG312636 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30384/R 25,320000,012A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,26064/R 21,720000,012A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,56448 0,56448
Materials:

1,825801,790001,020BG312630 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,82580 1,82580

0,008471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,39875

0,035981,50%DESPESES INDIRECTES

2,43473COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,73m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EG312654 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01280/R 25,320000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,86880/R 21,720000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,88160 1,88160
Materials:

3,733203,660001,020BG312650 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 3,73320 3,73320

0,028221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,64302

0,084651,50%DESPESES INDIRECTES

5,72767COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,34m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

EG312656 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

0,81024/R 25,320000,032A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,69504/R 21,720000,032A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,50528 1,50528
Materials:

3,733203,660001,020BG312650 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 3,73320 3,73320

0,022581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,26106

0,078921,50%DESPESES INDIRECTES

5,33998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,93m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

EG325124 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37980/R 25,320000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,32580/R 21,720000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,70560 0,70560
Materials:

0,204000,200001,020BG325120 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

m

Subtotal... 0,20400 0,20400

0,010581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,92018

0,013801,50%DESPESES INDIRECTES

0,93399COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,05m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

EG325134 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37980/R 25,320000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,32580/R 21,720000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,70560 0,70560
Materials:

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,316200,310001,020BG325130 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

m

Subtotal... 0,31620 0,31620

0,010581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,03238

0,015491,50%DESPESES INDIRECTES

1,04787COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,22m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

EG325144 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37980/R 25,320000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,32580/R 21,720000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,70560 0,70560
Materials:

0,489600,480001,020BG325140 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

m

Subtotal... 0,48960 0,48960

0,010581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,20578

0,018091,50%DESPESES INDIRECTES

1,22387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,47m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

EG380707 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,06400/R 25,320000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,40800 9,40800
Materials:

0,601800,590001,020BG380700 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2m

0,160000,160001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u

Subtotal... 0,76180 0,76180
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0,141121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,31092

0,154661,50%DESPESES INDIRECTES

10,46558COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,58u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

EG415AJC Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82360/R 25,320000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,16760 10,16760
Materials:

56,8300056,830001,000BG415AJC =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 57,25000 57,25000

0,152511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,57011

1,013551,50%DESPESES INDIRECTES

68,58367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €417,86u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard
de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG42WVQP Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,19200/R 25,320000,600A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 19,53600 19,53600
Materials:
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391,48000391,480001,000BG42WVQP =xBloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 3 A de sensibilitat, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard
de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 391,86000 391,86000

0,293041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 411,68904

6,175341,50%DESPESES INDIRECTES

417,86438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,78u Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de 14x51
mm i muntada superficialment

EG4695B2 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,63356/R 25,320000,183A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,43000/R 21,720000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,06356 10,06356
Materials:

66,0100066,010001,000BG4695B0 =xCaixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària
14x51 mm

u

0,410000,410001,000BGW46000 =xPart proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

u

Subtotal... 66,42000 66,42000

0,150951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,63451

1,149521,50%DESPESES INDIRECTES

77,78403COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,32u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador
mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm
p/ mòdul), fixat a pressió

EG47224E Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,06400/R 25,320000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
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4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,40800 9,40800
Materials:

15,9200015,920001,000BG47224A =xInterruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador
mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm
p/ mòdul)

u

0,460000,460001,000BGW47000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

u

Subtotal... 16,38000 16,38000

0,141121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,92912

0,388941,50%DESPESES INDIRECTES

26,31806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,63u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

EG47474E Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82360/R 25,320000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,16760 10,16760
Materials:

58,8100058,810001,000BG47474A =xInterruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

u

0,460000,460001,000BGW47000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

u

Subtotal... 59,27000 59,27000

0,152511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,59011

1,043851,50%DESPESES INDIRECTES

70,63397COST EXECUCIÓ MATERIAL

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €82,16u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

EG47494E Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,35560/R 25,320000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,69960 12,69960
Materials:

67,6000067,600001,000BG47494A =xInterruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

u

0,460000,460001,000BGW47000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

u

Subtotal... 68,06000 68,06000

0,190491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,95009

1,214251,50%DESPESES INDIRECTES

82,16435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €197,15u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

EG48A444 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,59600/R 25,320000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,94000 11,94000
Materials:

181,70000181,700001,000BG48A444 =xProtector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

u

0,420000,420001,000BGW48000 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

Subtotal... 182,12000 182,12000

0,179101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 194,23910

2,913591,50%DESPESES INDIRECTES
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197,15269COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €231,32u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar
(3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat. Article: ref. 68853-31 de la serie Protecció
Sobretensions Permanents de SIMON

EG48B44CJ1V4 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,59600/R 25,320000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,94000 11,94000
Materials:

215,36000215,360001,000BG48B44CJ1V4 =xProtector de sobretensions permanents 3+N, de 4
mòduls DIN, Simon 68, ref. 68853-31 de la serie
Protecció Sobretensions Permanents de SIMON

u

0,420000,420001,000BGW48000 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

Subtotal... 215,78000 215,78000

0,179101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 227,89910

3,418491,50%DESPESES INDIRECTES

231,31759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,14u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P),
16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15
min, preu superior, encastat

EG621LCU Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,79800/R 25,320000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,88876/R 21,720000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,68676 6,68676
Materials:

103,70000103,700001,000BG621LCU =xInterruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P),
16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15
min, preu superior, per a encastar

u

Subtotal... 103,70000 103,70000

0,100301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,48706

1,657311,50%DESPESES INDIRECTES

112,14437COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,49u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, muntat superficialment

EG62BG93 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

3,79800/R 25,320000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,97476/R 21,720000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,77276 7,77276
Materials:

3,050003,050001,000BG62BG93 =xCommutador per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,

u

0,380000,380001,000BGW62000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

u

Subtotal... 3,43000 3,43000

0,116591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,31935

0,169791,50%DESPESES INDIRECTES

11,48914COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,65u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada
superficialment

EG63B153 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,79800/R 25,320000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,97476/R 21,720000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,77276 7,77276
Materials:

2,200002,200001,000BG63B153 =xPresa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt

u

0,400000,400001,000BGW63000 =xPart proporcional d'accessoris per a endollsu

Subtotal... 2,60000 2,60000

0,116591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,48935

0,157341,50%DESPESES INDIRECTES

10,64669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,51u Caixa per presa de corrent industrial de tipus mural,
composta per juna base CETACT 3P+T de 16 A i
200-250 V de tensió nominal + 2 bases Schuko 16A
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col.locada

EG6P1242 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,64000/R 25,320002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

43,44000/R 21,720002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 94,08000 94,08000
Materials:
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4,740004,740001,000BG6P1242 =xPresa de corrent industrial de tipus mural 3P+T, de 16
A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

u

6,680003,340002,000BG6P2142 =xPresa de corrent industrial de tipus semiencastat 2P+T,
de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

u

Subtotal... 11,42000 11,42000

1,411201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,91120

1,603671,50%DESPESES INDIRECTES

108,51487COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,89u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre,
per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i
1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7
m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà,
encastat a cel ras

EG731282 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,06400/R 25,320000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 5,06400 5,06400
Materials:

71,6000071,600001,000BG731282 =xInterruptor detector de moviment, encastable a sostre,
per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i
1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7
m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà

u

Subtotal... 71,60000 71,60000

0,075961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,73996

1,151101,50%DESPESES INDIRECTES

77,89106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,06u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1222E Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,89956/R 25,320000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,06076/R 21,720000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,96032 10,96032
Materials:

11,4200011,420001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u
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4,120004,120001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 15,54000 15,54000

0,164401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,66472

0,399971,50%DESPESES INDIRECTES

27,06470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,82u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

EGDZ1102 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,33000/R 25,320000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,43000/R 21,720000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,76000 11,76000
Materials:

26,3100026,310001,000BGDZ1102 =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

u

Subtotal... 26,31000 26,31000

0,176401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,24640

0,573701,50%DESPESES INDIRECTES

38,82010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €227,48u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30
cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3200 lm de
flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada
superficialment

EH128ED1 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,98000/R 25,320001,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

32,58000/R 21,720001,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 70,56000 70,56000
Materials:

152,50000152,500001,000BH128ED1 =xLlumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30
cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3200 lm de
flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a
muntar superficialment

u

Subtotal... 152,50000 152,50000

1,058401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 224,11840

3,361781,50%DESPESES INDIRECTES
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227,48018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,08u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 28 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux
lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada

EH228E61 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,59600/R 25,320000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,51600/R 21,720000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,11200 14,11200
Materials:

103,00000103,000001,000BH228E61 =xLlumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 28 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux
lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar

u

Subtotal... 103,00000 103,00000

0,211681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,32368

1,759861,50%DESPESES INDIRECTES

119,08354COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,15u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre
transparent i grau de protecció IP54, encastat

EH2LJJAC Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,59600/R 25,320000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,51600/R 21,720000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,11200 14,11200
Materials:

121,78000121,780001,000BH2LJJAC =xLlum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre
transparent i grau de protecció IP54

u

Subtotal... 121,78000 121,78000

0,211681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 136,10368

2,041561,50%DESPESES INDIRECTES

138,14524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €324,11u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma quadrada, 21
W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR <
15, eficàcia lluminosa de 55 lm/W, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i
metacril·lat i grau de protecció IP20, encastat. Article:
ref. 71050130-484 de la serie Downlight 710 de SIMON

EH2LCEAAJJS6 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,59600/R 25,320000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,51600/R 21,720000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,11200 14,11200
Materials:

305,00000305,000001,000BH2LCEAAJJS6 =xDownlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10 amb cos
d'alumini i embellidor de metacrilat, 16 leds, 21W de
potència, temperatura color 4000 K, òptica 45, acabat
blanc, ref. 71050130-484 de la serie Downlight 710 de
SIMON

u

Subtotal... 305,00000 305,00000

0,211681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 319,32368

4,789861,50%DESPESES INDIRECTES

324,11354COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,84u Balisa d'emergència quadrada amb difusor de
policarbonat i cos de zamak, amb LED d'un flux
aproximat de 1,5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2
làmpades de senyalització tipus LED de color vermell
de 230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de
protecció IP 44 IK 07, encastada en paraments
verticals

EH6DK213 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,59600/R 25,320000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,51600/R 21,720000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,11200 14,11200
Materials:

24,4300024,430001,000BH6DK213 =xBalisa d'emergència quadrada amb difusor de
policarbonat i cos de zamak, amb LED d'un flux
aproximat de 1,5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2
làmpades de senyalització tipus LED de color vermell
de 230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de
protecció IP 44 IK 07, per a encastar en paraments
verticals

u

0,500000,500001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 24,93000 24,93000

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,211681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,25368

0,588811,50%DESPESES INDIRECTES

39,84249COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,16u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment

EHB56D51 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,64000/R 25,320002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

32,58000/R 21,720001,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 83,22000 83,22000
Materials:

64,4600064,460001,000BHB56D51 =xLlumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

u

Subtotal... 64,46000 64,46000

1,248301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 148,92830

2,233921,50%DESPESES INDIRECTES

151,16222COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €588,911 Projector Milan XL LED 240W Asimètric 4000K.
Muntatge a una altura >4 mts. Dificultat alta. Totalment
connectat i comporvat.

EHB5ZZ01 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,32000/R 25,320001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,86000/R 21,720000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 36,18000 36,18000
Maquinària:

78,48000/R 39,240002,000CL40AAAA =xPlataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

h

Subtotal... 78,48000 78,48000
Materials:

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

465,00000465,000001,000BHBZZ00 =xProjector Milan XL LED 240W Asimètric 4000K
OPTICA 90º
Cos: Fosa d’alumini injectat a pressió. Vidre trempat de
4 mm. Compartiments semparats pel bloc òptic i l’equip
electrònic.
Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable
Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 formas (96 LED).
Consultar temperatures de
color i distribucions lluminoses.
Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant.
Incorporat dins de la lluminària,
precablejat sobre placa d’acer galvanitzada. Classe II.
Protector de
sobretensions de 20kA.
Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V -
R ajustable
Reducció de fluxe: Opcions de reducció de flux:
Doble nivell amb línia de comandament o amb
temporitzador
programable.
Multinivell amb temporitzador reprogramable.
Telegestió.
Font de llum: LED: 200 - 300 W.
Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster,
polvoritzat electrostàticament i sublimat al forn.
Resistent a la corrosió. Color RAL 9022.
Alçada de montatge: 5 - 14 m.
Fixació: Fixació mitjançant lira d’acer pintat
Orientable: Iluminària orientable inclinable de -90º a 90º

1

Subtotal... 465,00000 465,00000

0,542701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 580,20270

8,703041,50%DESPESES INDIRECTES

588,90574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €394,031 Projector Milan S LED 80W Asimètric MN 4000K.
Muntatge a una altura >4 mts. Dificultat alta. Totalment
connectat i comporvat.

EHB5ZZ02 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,32000/R 25,320001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,86000/R 21,720000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 36,18000 36,18000
Maquinària:

78,48000/R 39,240002,000CL40AAAA =xPlataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

h

Subtotal... 78,48000 78,48000
Materials:

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

273,00000273,000001,000BHBZZ01 =xCARACTERÍSTIQUES
RAL
9022
IK IP
66
IP
power e+ LED FHS
<1%
Cos: Fosa d’alumini injectat a pressió. Vidre trempat de
4 mm. Compartiments semparats pel bloc òptic i l’equip
electrònic.
Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable
Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 format (24 LED).
Consultar temperatures de
color i distribucions lluminoses.
Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant.
Incorporat dins de la lluminària,
precablejat sobre placa d’acer galvanitzada. Classe II.
Protector de
sobretensions de 20kA.
Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V -
R ajustable
Reducció de fluxe: Opcions de reducció de flux:
Doble nivell amb línia de comandament o amb
temporitzador
programable.
Multinivell amb temporitzador reprogramable.
Telegestió.
Font de llum: LED: 30-80 W.
Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster,
polvoritzat electrostàticament i sublimat al forn.
Resistent a la corrosió. Color RAL 9022.
Alçada de montatge: 4 - 10 m.
Fixació: Fixació mitjançant lira d’acer pintat

1

Subtotal... 273,00000 273,00000

0,542701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 388,20270

5,823041,50%DESPESES INDIRECTES

394,02574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,50u Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 33 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació,
muntat superficialment. (Només treballs de
desconnexió i connexió amb nou cablejat)

EHPL11JB Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,98000/R 25,320001,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

21,72000/R 21,720001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 59,70000 59,70000

0,895501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,59550

0,908931,50%DESPESES INDIRECTES

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

61,50443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.114,311 Projector NOVATILU mod. Apolo L de 1200W 36 a 50º
5700K. Inclou la fixacio en col.lumnes existent i la
conexió elèctrica.
Cos: Fosa de magnesi i alumini injectat a pressió. Vidre
trempat de 5 mm.
Compartiments semparats pel bloc òptic i l’equip
electrònic.
Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable
Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 format (2x192
LED). Consultar temperatures
de color i distribucions lluminoses.
Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant.
Classe I. Protector de sobretensions de 20kA.
Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V -
R ajustable
Font de llum: LED: 1000 W.
Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster,
polvoritzat electrostàticament i sublimat al forn.
Resistent a la corrosió. Color RAL 9022.
Alçada de montatge: 16-40 m.
Fixació: Fixació mitjançant lira d’acer pintat
Orientable: Lluminària orientable de -90º a 90º
d'inclinació.
Cada grup òptic és orientable ±20º independentment
un a un.
Accessori per adaptar el làser d'orientació.

EHQLZZ01 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

75,96000/R 25,320003,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 75,96000 75,96000
Maquinària:

156,96000/R 39,240004,000CL40AAAA =xPlataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i
10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

h

Subtotal... 156,96000 156,96000
Materials:

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.849,000001.849,000001,000BHQLZZ02 =xProjector NOVATILU mod. Apolo L de 1200W 36 a 50º
5700K 
Cos: Fosa de magnesi i alumini injectat a pressió. Vidre
trempat de 5 mm.
Compartiments semparats pel bloc òptic i l’equip
electrònic.
Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable
Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 format (2x192
LED). Consultar temperatures
de color i distribucions lluminoses.
Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant.
Classe I. Protector de sobretensions de 20kA.
Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V -
R ajustable
Font de llum: LED: 1000 W.
Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster,
polvoritzat electrostàticament i sublimat al forn.
Resistent a la corrosió. Color RAL 9022.
Alçada de montatge: 16-40 m.
Fixació: Fixació mitjançant lira d’acer pintat
Orientable: Lluminària orientable de -90º a 90º
d'inclinació.
Cada grup òptic és orientable ±20º independentment
un a un.
Accessori per adaptar el làser d'orientació.

1

Subtotal... 1.849,00000 1.849,00000

1,139401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.083,05940

31,245891,50%DESPESES INDIRECTES

2.114,30529COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,20m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm
d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb minirasadora manual

F2221242 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45520/R 20,460000,120A0140000 =xManobreh

2,11500/R 21,150000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,57020 4,57020
Maquinària:

1,46500/R 14,650000,100C1342260 =xMinirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm
d'amplària i fins a 60 cm de fondària

h

Subtotal... 1,46500 1,46500

0,068551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,10375

0,091561,50%DESPESES INDIRECTES

6,19531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,81m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

F2221774 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,55750/R 20,460000,125A0140000 =xManobreh

2,64375/R 21,150000,125A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,20125 5,20125
Maquinària:

3,69025/R 50,900000,0725C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,69500/R 5,560000,125C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 4,38525 4,38525

0,078021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,66452

0,144971,50%DESPESES INDIRECTES

9,80949COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,68m Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=80 mm
i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

FDG31311 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24500/R 24,500000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,40920/R 20,460000,020A0140000 =xManobreh

1,75545/R 21,150000,083A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,40965 2,40965
Maquinària:

0,46148/R 5,560000,083C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 0,46148 0,46148
Materials:

0,153000,150001,020BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,232300,230001,010BDGZP800 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

u

1,323001,260001,050BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,70830 1,70830

0,036141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,61557

0,069231,50%DESPESES INDIRECTES

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,68481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,98m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80
mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

FDG32377 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36750/R 24,500000,015A0121000 =xOficial 1ah

0,61380/R 20,460000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,98130 0,98130
Materials:

7,3858461,040000,121B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,306000,150002,040BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,464600,230002,020BDGZP800 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

u

2,646001,260002,100BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 10,80244 10,80244

0,014721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,79846

0,176981,50%DESPESES INDIRECTES

11,97544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,16m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80
mm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

FDG34387 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,61250/R 24,500000,025A0121000 =xOficial 1ah

1,02300/R 20,460000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,63550 1,63550
Materials:

9,4001661,040000,154B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,612000,150004,080BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,929200,230004,040BDGZP800 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

u

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,292001,260004,200BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 16,23336 16,23336

0,024531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,89339

0,268401,50%DESPESES INDIRECTES

18,16179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,38m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs
per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1 de reserva, situats en
calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de
la generatriu del tub superior, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

FDG6116F Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,61250/R 24,500000,025A0121000 =xOficial 1ah

1,02300/R 20,460000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,63550 1,63550
Materials:

5,5050662,700000,0878B06NN12A =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

m3

0,499800,490001,020BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,306000,150002,040BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,903000,430002,100BDGZPD00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal

u

7,259203,490002,080BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 14,47306 14,47306

0,024531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,13309

0,242001,50%DESPESES INDIRECTES

16,37509COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,84m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs
per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera,
reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu
del tub superior, plaques rígides de protecció i
senyalització, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG6226S Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,61250/R 24,500000,025A0121000 =xOficial 1ah

1,02300/R 20,460000,050A0140000 =xManobreh

1,01309/R 21,150000,0479A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,64859 2,64859
Maquinària:

0,17736/R 5,560000,0319C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 0,17736 0,17736
Materials:

2,4082416,620000,1449B0310400 =xSorra de pedrera de 0 a 5 mmt

0,499800,490001,020BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,306000,150002,040BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

4,320002,160002,000BDGZP122 =xPlaca de polietilè per a protecció de canalitzacions
soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2,1
mm de gruix

m

0,903000,430002,100BDGZPD00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal

u

7,259203,490002,080BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 15,69624 15,69624

0,039731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,56192

0,278431,50%DESPESES INDIRECTES

18,84035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,88u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,57500/R 24,500000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,16100/R 20,460000,350A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 15,73600 15,73600
Materials:

0,1433934,140000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

20,2200020,220001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

Subtotal... 20,36339 20,36339

0,236041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,33543

0,545031,50%DESPESES INDIRECTES

36,88046COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €364,711 Armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica, amb
capacitat per a albergar un subquadre de distribució
(fins a 63 A - 43,64 kW) (Equips no inclosos)
Característiques principals
Estructura monobloc de formigó.
Composició GRC segons UNE-EN 1169.
Resistència Flexió GRC =8 N / mm2 s / n UNE-EN
1170-4.
Tipus de ciment: CEM I 52,5 R.
Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm
Marc en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix.
Obertura de la porta =150º.
Maneta amb tancament d'ancoratge de 3 punts i barret
fort tipus JIS CFE, segons especificacions de la
Companyia, (per a altres tipus de pany, consultar).
Pes: 460 kg
dimensions:
Alt: 2.150 mm
Ample: 1.120 mm
Profunditat: 480 mm
Dimensions interiors útils:
Alt: 1.449 mm
Ample: 1.096 mm
Profunditat: 400 mm

FG1ZZ03 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

49,00000/R 24,500002,000A0122000 =xOficial 1a paletah

25,32000/R 25,320001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 74,32000 74,32000
Materials:

285,00000285,000001,000BGZZ02 =xArmari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica, amb
capacitat per a albergar un subquadre de distribució
(fins a 63 A - 43,64 kW) (Equips no inclosos)

1

Subtotal... 285,00000 285,00000

COST DIRECTE 359,32000

5,389801,50%DESPESES INDIRECTES
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364,70980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.002,561 Subminsitre i col.locació de mòdul prefabricat amb
porta metàl.lica per un equip de comptatge individual
TMF10 fins a 69kW. Totalment col.locat i connectat.

FG11ZZ01 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,32000/R 25,320001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

21,72000/R 21,720001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 47,04000 47,04000
Materials:

940,00000940,000001,000BG1ZZ01 =xArmario prefabricado monobloque con puerta metálica,
con capacidad para albergar un conjunto de protección
y medida TMF10 de 80 A a 630 A, de acuerdo con las
especificaciones de FECSA ENDESA. (equipo no
incluido) 

1

Subtotal... 940,00000 940,00000

0,705601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 987,74560

14,816181,50%DESPESES INDIRECTES

1.002,56178COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.494,161 Quadre general de protecció i distribució totalment
instal.lat, connectat i comprovat. Inclou envolvent tipus
Prisma G de Scneider de 36 mòduls d'altura, passadis
lateral per enbarrat. Porta transparent i guia DIN. En
Passadis lateral inclourà enbarrat per a connexions,
guies DIN per aparellatge modular i borner inferior.
Totalment connectat comporvat i posat en
funcionament. (aparellatge no inclòs)

FG11ZZ02 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

253,20000/R 25,3200010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

217,20000/R 21,7200010,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 470,40000 470,40000
Materials:

1.986,900001.986,900001,000BG1ZZ03 =xArmari Schneider Prisma G IP40 extensió 36 mòduls,
ample 600 alt 1.980 mm amb porta transparent G IP40,
36 mòduls, alt 1.980 mm. Passadís lateral armari G
IP40, 36 mòduls, alt 1.980 mm amb porta plena i espai
per instal·lar enbarrado general i equips de mesura.
Inclou guies de carril DIN per aparellatge modular, tapa
aparellatge modular, 3 mòduls, alt 150 mm, bornero
inferior per connexions, elements per circulacio de
cables interior i compartimentació. Totalment fixat,
connectat i comporvat.

1

Subtotal... 1.986,90000 1.986,90000
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COST DIRECTE 2.457,30000

36,859501,50%DESPESES INDIRECTES

2.494,15950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,61m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
muntat com a canalització soterrada

FG22RG1K Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83556/R 25,320000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,43440/R 21,720000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,26996 1,26996
Materials:

1,285201,260001,020BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,28520 1,28520

0,019051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,57421

0,038611,50%DESPESES INDIRECTES

2,61282COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,16m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

FG22TP1K Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06344/R 25,320000,042A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,43440/R 21,720000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,49784 1,49784
Materials:

3,559803,490001,020BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 3,55980 3,55980

0,022471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,08011

0,076201,50%DESPESES INDIRECTES
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5,15631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,74m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

FG23ED15 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,31664/R 25,320000,052A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,08600/R 21,720000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,40264 2,40264
Materials:

5,946605,830001,020BG23ED10 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

m

0,230000,230001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 6,17660 6,17660

0,036041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,61528

0,129231,50%DESPESES INDIRECTES

8,74451COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,55m 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

FG312174 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26600/R 25,320000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,08600/R 21,720000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,35200 2,35200
Materials:

2,091002,050001,020BG312170 =xCable 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

m

Subtotal... 2,09100 2,09100

0,035281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,47828

0,067171,50%DESPESES INDIRECTES

4,54545COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,94m 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

FG312194 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,64580/R 25,320000,065A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,41180/R 21,720000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,05760 3,05760
Materials:

3,733203,660001,020BG312190 =xCable 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

m

Subtotal... 3,73320 3,73320

0,045861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,83666

0,102551,50%DESPESES INDIRECTES

6,93921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,15m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG3121B4 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27880/R 25,320000,090A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,95480/R 21,720000,090A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,23360 4,23360
Materials:

7,670407,520001,020BG3121B0 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 7,67040 7,67040

0,063501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,96750

0,179511,50%DESPESES INDIRECTES

12,14702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,52m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG312564 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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1,01280/R 25,320000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,86880/R 21,720000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,88160 1,88160
Materials:

4,518604,430001,020BG312560 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 4,51860 4,51860

0,028221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,42842

0,096431,50%DESPESES INDIRECTES

6,52485COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,19m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380907 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,06400/R 25,320000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,40800 9,40800
Materials:

1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,160000,160001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u

Subtotal... 1,47580 1,47580

0,141121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,02492

0,165371,50%DESPESES INDIRECTES

11,19029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,03u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

FG415949 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,06400/R 25,320000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,40800 9,40800
Materials:
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23,5600023,560001,000BG415949 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 23,98000 23,98000

0,141121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,52912

0,502941,50%DESPESES INDIRECTES

34,03206COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,50u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

FG41594B Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,06400/R 25,320000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,40800 9,40800
Materials:

24,0200024,020001,000BG41594B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 24,44000 24,44000

0,141121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,98912

0,509841,50%DESPESES INDIRECTES

34,49896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,76u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

FG415DJB Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82360/R 25,320000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,16760 10,16760
Materials:
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54,0500054,050001,000BG415DJB =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 54,47000 54,47000

0,152511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,79011

0,971851,50%DESPESES INDIRECTES

65,76197COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,69u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

FG415DJD Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82360/R 25,320000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,16760 10,16760
Materials:

56,9300056,930001,000BG415DJD =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 57,35000 57,35000

0,152511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,67011

1,015051,50%DESPESES INDIRECTES

68,68517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,19u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

FG415DJK Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,35560/R 25,320000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

 n° colegiat: 19415
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 12,69960 12,69960
Materials:

160,28000160,280001,000BG415DJK =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 160,70000 160,70000

0,190491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 173,59009

2,603851,50%DESPESES INDIRECTES

176,19395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,00u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 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

FG42429H Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,86200/R 25,320000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,20600 13,20600
Materials:

83,7500083,750001,000BG42429H =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, 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, per a
muntar en perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 84,13000 84,13000

0,198091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,53409

1,463011,50%DESPESES INDIRECTES

98,99710COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €177,79u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

FG4242JH Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,66000/R 25,320000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 17,00400 17,00400
Materials:

157,52000157,520001,000BG4242JH =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A
de sensibilitat, 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, per a muntar en perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 157,90000 157,90000

0,255061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,15906

2,627391,50%DESPESES INDIRECTES

177,78645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €364,82u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

FG4242JK Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,66000/R 25,320000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 17,00400 17,00400
Materials:

341,79000341,790001,000BG4242JK =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A
de sensibilitat, 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, per a muntar en perfil DIN

u

0,380000,380001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 342,17000 342,17000
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PARTIDES D'OBRA
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0,255061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 359,42906

5,391441,50%DESPESES INDIRECTES

364,82050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,55u Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

FG474F4E Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,35560/R 25,320000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,69960 12,69960
Materials:

111,33000111,330001,000BG474F4A =xInterruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

u

0,460000,460001,000BGW47000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

u

Subtotal... 111,79000 111,79000

0,190491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,68009

1,870201,50%DESPESES INDIRECTES

126,55030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €268,92u Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A i muntat superficialment

FG519782 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25320/R 25,320000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,25800/R 21,720000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,51120 3,51120
Materials:

261,38000261,380001,000BG519780 =xComptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A

u

Subtotal... 261,38000 261,38000
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PARTIDES D'OBRA
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0,052671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 264,94387

3,974161,50%DESPESES INDIRECTES

268,91803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €810,69u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul
de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 60 W de potència total, flux lluminós 5040
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i
IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al
suport

FHN635A4 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,86200/R 25,320000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,60200/R 21,720000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,46400 16,46400
Materials:

782,00000782,000001,000BHN635A4 =xLlum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul
de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 60 W de potència total,flux lluminós de
5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

u

Subtotal... 782,00000 782,00000

0,246961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 798,71096

11,980661,50%DESPESES INDIRECTES

810,69162COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,50u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

H1422120 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,400006,400001,000B1422120 =xUlleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

u

Subtotal... 6,40000 6,40000
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COST DIRECTE 6,40000

0,096001,50%DESPESES INDIRECTES

6,49600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,52u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

H145B002 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,420006,420001,000B145B002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 6,42000 6,42000

COST DIRECTE 6,42000

0,096301,50%DESPESES INDIRECTES

6,51630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,12u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

H145K397 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

38,5400038,540001,000B145K397 =xParella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 38,54000 38,54000

COST DIRECTE 38,54000

0,578101,50%DESPESES INDIRECTES

39,11810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,10u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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63,1500063,150001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

u

Subtotal... 63,15000 63,15000

COST DIRECTE 63,15000

0,947251,50%DESPESES INDIRECTES

64,09725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,41u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de
subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

H1472202 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

154,10000154,100001,000B1472202 =xCinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de
subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

u

Subtotal... 154,10000 154,10000

COST DIRECTE 154,10000

2,311501,50%DESPESES INDIRECTES

156,41150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,76u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsH1482111 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,6000010,600001,000B1482111 =xCamisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsu

Subtotal... 10,60000 10,60000

COST DIRECTE 10,60000

0,159001,50%DESPESES INDIRECTES

10,75900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,56u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades
de cremalleres metàl·liques, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1483555 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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7,450007,450001,000B1483555 =xPantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades
de cremalleres metàl·liques, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 7,45000 7,45000

COST DIRECTE 7,45000

0,111751,50%DESPESES INDIRECTES

7,56175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,44u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

H148D900 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,1800017,180001,000B148D900 =xArnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

u

Subtotal... 17,18000 17,18000

COST DIRECTE 17,18000

0,257701,50%DESPESES INDIRECTES

17,43770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,66u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

H148G700 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,550007,550001,000B148G700 =xCinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

u

Subtotal... 7,55000 7,55000

COST DIRECTE 7,55000

0,113251,50%DESPESES INDIRECTES

7,66325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,60m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les
façanes contra caigudes de persones u objectes, amb
suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre,
xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge
inclòs

H1512007 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,90000/R 24,500000,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
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4,09200/R 20,460000,200A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 8,99200 8,99200
Materials:

4,9175019,670000,250B1510009 =xSuport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut

u

0,827503,310000,250B1510011 =xBarra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a
seguretat i salut

u

0,540000,180003,000B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

m2

Subtotal... 6,28500 6,28500

0,089921,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,36692

0,230501,50%DESPESES INDIRECTES

15,59742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,30m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,12500/R 24,500000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

5,11500/R 20,460000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 11,24000 11,24000
Materials:

0,420000,120003,500B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per
a seguretat i salut

u

1,2208061,040000,020B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
seguretat i salut

m3

1,095604,980000,220B1Z0D400 =xPost de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutm2

Subtotal... 2,73640 2,73640

0,112401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,08880

0,211331,50%DESPESES INDIRECTES

14,30013COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €256,58m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no
reflectora, fixat al suport

IBB4A010 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

11,02500/R 24,500000,450A0121000 =xOficial 1ah

9,20700/R 20,460000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,23200 20,23200
Materials:

232,25000232,250001,000BBM31110 =xCartell per a informació corporativa de lamel·les
d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora

m2

Subtotal... 232,25000 232,25000

0,303481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 252,78548

3,791781,50%DESPESES INDIRECTES

256,57726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,97m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

K21G2011 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50640/R 25,320000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,43440/R 21,720000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,94080 0,94080

0,014111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,95491

0,014321,50%DESPESES INDIRECTES

0,96924COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,87m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa
sobre safates o canals, conductors de coure o alumini,
amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars,
de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21GU002 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84316/R 25,320000,0333A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,84316 0,84316

0,012651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,85581

0,012841,50%DESPESES INDIRECTES

0,86864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,45m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa
sobre safates o canals, conductors de coure o alumini,
amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars,
de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21GU006 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,40526/R 25,320000,0555A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,40526 1,40526

0,021081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,42634

0,021401,50%DESPESES INDIRECTES

1,44773COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,52m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o
canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i
coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10
mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

K21GZ002 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50640/R 25,320000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0,50640 0,50640

0,007601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,51400

0,007711,50%DESPESES INDIRECTES

0,52171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,62u Arrencada de conjunt de protecció i mesura per a
subministrament individual, format per conjunt de
caixes modulars de polièster reforçat amb fibra de
vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21GZ011 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,78800/R 25,320000,900A012H000 =xOficial 1a electricistah

19,54800/R 21,720000,900A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 42,33600 42,33600

0,635041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,97104

0,644571,50%DESPESES INDIRECTES

43,61561COST EXECUCIÓ MATERIAL

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,35u Arrencada de caixa de derivació muntada
superficialment, quadrada, rectangular o rodona,
metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21GZ022 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27880/R 25,320000,090A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,27880 2,27880

0,034181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,31298

0,034691,50%DESPESES INDIRECTES

2,34768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,27u Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material
sintètic, de mides 300x300x250 mm com a màxim, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K21GZ023 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,79800/R 25,320000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,25800/R 21,720000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,05600 7,05600

0,105841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,16184

0,107431,50%DESPESES INDIRECTES

7,26927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,31u Arrencada d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000
mm com a màxim (ample x fondo x alt), amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21GZ027 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

60,76800/R 25,320002,400A012H000 =xOficial 1a electricistah

52,12800/R 21,720002,400A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 112,89600 112,89600

1,693441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,58944

1,718841,50%DESPESES INDIRECTES

116,30828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,35u Arrencada de mecanisme elèctric, muntat
superficialment o encastat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21GZ030 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27880/R 25,320000,090A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,27880 2,27880

0,034181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,31298

0,034691,50%DESPESES INDIRECTES

2,34768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,36u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior de
superfície, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

K21H3211 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27880/R 25,320000,090A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,95480/R 21,720000,090A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,23360 4,23360

0,063501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,29710

0,064461,50%DESPESES INDIRECTES

4,36156COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,18u 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

KD351430 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,39000/R 24,500000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,75180/R 20,460000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,14180 12,14180
Maquinària:

10,51820/R 47,810000,220C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 10,51820 10,51820
Materials:

34,4800034,480001,000BD351430 =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

u

Subtotal... 34,48000 34,48000

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,182131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,32213

0,859831,50%DESPESES INDIRECTES

58,18196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €941,37u Reforma de Quadre elècrtic Bombes reg KG123L02 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

253,20000/R 25,3200010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

217,20000/R 21,7200010,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 470,40000 470,40000
Materials:

450,00000450,000001,000BGW12000 =xPart proporcional d'accessoris, cablejat, connectors i
canals per reforma interior quadre.

u

Subtotal... 450,00000 450,00000

7,056001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 927,45600

13,911841,50%DESPESES INDIRECTES

941,36784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,02u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

KG151722 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,59600/R 25,320000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,25800/R 21,720000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,85400 10,85400
Materials:

6,420006,420001,000BG151722 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

u

0,320000,320001,000BGW15000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

u

Subtotal... 6,74000 6,74000

0,162811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,75681

0,266351,50%DESPESES INDIRECTES

18,02316COST EXECUCIÓ MATERIAL

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,01u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

KG161422 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,66000/R 25,320000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,17200/R 21,720000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,83200 14,83200
Materials:

4,340004,340001,000BG161422 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

u

0,320000,320001,000BGW16000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

u

Subtotal... 4,66000 4,66000

0,222481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,71448

0,295721,50%DESPESES INDIRECTES

20,01020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,52u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a
500x600x120 mm, per a servei exterior, fixat a columna

KG1A0429 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,33000/R 25,320000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,51600/R 21,720000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,84600 12,84600
Materials:

102,71000102,710001,000BG1A0420 =xArmari metàl·lic des de 300x300x120 fins a
500x600x120 mm, per a servei exterior

u

4,960004,960001,000BGW1A000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsu

Subtotal... 107,67000 107,67000

0,192691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,70869

1,810631,50%DESPESES INDIRECTES

122,51932COST EXECUCIÓ MATERIAL

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 89Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €744,53u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars
de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable
entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment

KG1PUB16 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,64000/R 25,320002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

43,44000/R 21,720002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 94,08000 94,08000
Materials:

638,04000638,040001,000BG1PUB16 =xConjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars
de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable
entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial

u

Subtotal... 638,04000 638,04000

1,411201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 733,53120

11,002971,50%DESPESES INDIRECTES

744,53417COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €273,67u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i
mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111 kW), amb
toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o
lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat
amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de
protecció i mesura

KG1PUD16 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,66000/R 25,320000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,86000/R 21,720000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 23,52000 23,52000
Materials:

245,75000245,750001,000BG1PUD16 =xProtecció diferencial per a equip de protecció i mesura
TMF10 de 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70
mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en
caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre

u

Subtotal... 245,75000 245,75000

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,352801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 269,62280

4,044341,50%DESPESES INDIRECTES

273,66714COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,04m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

KG21271H Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01280/R 25,320000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,08600/R 21,720000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,09880 2,09880
Materials:

0,724200,710001,020BG212710 =xTub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

0,140000,140001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 0,86420 0,86420

0,031481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,99448

0,044921,50%DESPESES INDIRECTES

3,03940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,87m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

KG21H71J Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93684/R 25,320000,037A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,08600/R 21,720000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,02284 2,02284
Materials:

2,601002,550001,020BG21H710 =xTub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

m

0,140000,140001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 2,74100 2,74100

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,030341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,79418

0,071911,50%DESPESES INDIRECTES

4,86610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,17m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

KG21H81J Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01280/R 25,320000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,08600/R 21,720000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,09880 2,09880
Materials:

3,804603,730001,020BG21H810 =xTub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

m

0,140000,140001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 3,94460 3,94460

0,031481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,07488

0,091121,50%DESPESES INDIRECTES

6,16601COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,01m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

KG222511 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40512/R 25,320000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,43440/R 21,720000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,83952 0,83952
Materials:

0,142800,140001,020BG222510 =xTub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,14280 0,14280

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 92Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,012591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,99491

0,014921,50%DESPESES INDIRECTES

1,00984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,97m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x300 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada sobre suports
horitzontals. Articles: ref. 66301 de la serie Safata
aïllant 66 i ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata
aïllant 66 d'UNEX

KG2C1H420001 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,07680/R 25,320000,240A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,32404/R 21,720000,107A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,40084 8,40084
Materials:

24,1842023,710001,020BG2C10H0L6WT =xSafata llisa Unex 60x300 en U23X, per a al suport,
protecció i conducció de cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris. 
Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997
(Muntada sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra
impactes 20J; dissenyada per a treballar en condicions
de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I)
i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC,
no propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de
muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon
comportament davant els raigs UV i intempèrie.
Resistència a la corrosió i als agents químics., ref.
66301 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX

m

14,2494013,970001,020BG2Z10H0L6WU =xTapa Unex 300mm en U23X, per a cobrir safates. 
Material aïllant. 
Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols.
Protecció IK10 amb l'ancoratge de tapa Ref. 66.845
(safates alçada 60mm) o Ref. 66.855 (safates alçada
100mm)., ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata
aïllant 66 d'UNEX

m

2,680002,680001,000BGW2108H =xPart proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 300 mm
d'amplària

u

7,470007,470001,000BGY210H1 =xPart proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de PVC de 300 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

u

Subtotal... 48,58360 48,58360

0,126011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,11045

0,856661,50%DESPESES INDIRECTES

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 93Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

57,96711COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,39m Safata aïllant de PVC llisa, de 100x300 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada directament
sobre paraments verticals. Articles: ref. 66302 de la
serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66321 de la
serie Safata aïllant 66 d'UNEX

KG2C1S410001 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,35504/R 25,320000,172A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,45524/R 21,720000,067A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,81028 5,81028
Materials:

33,4356032,780001,020BG2C10S0L6X4 =xSafata llisa Unex 100x300 en U23X, per a al suport,
protecció i conducció de cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris. 
Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997
(Muntada sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra
impactes 20J; dissenyada per a treballar en condicions
de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I)
i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC,
no propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de
muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon
comportament davant els raigs UV i intempèrie.
Resistència a la corrosió i als agents químics., ref.
66321 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX

m

14,2494013,970001,020BG2Z10H0L6WU =xTapa Unex 300mm en U23X, per a cobrir safates. 
Material aïllant. 
Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols.
Protecció IK10 amb l'ancoratge de tapa Ref. 66.845
(safates alçada 60mm) o Ref. 66.855 (safates alçada
100mm)., ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata
aïllant 66 d'UNEX

m

Subtotal... 47,68500 47,68500

0,087151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,58243

0,803741,50%DESPESES INDIRECTES

54,38617COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,50m Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x400 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
directament sobre paraments verticals. Article: ref.
66421-48 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX

KG2C3T41L75I Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,35504/R 25,320000,172A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,45524/R 21,720000,067A013H000 =xAjudant electricistah
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Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 94Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,81028 5,81028
Materials:

68,3706067,030001,020BG2C30T0L75I =xSafata llisa Unex 100x400 en U48X, per a al suport,
protecció i conducció de cables. 
Material aïllant. 
Longitud: 3m. 
Color: Gris RAL7038. 
Safata s/EN 61537: 2007. 
Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085- 1: 1997
(Muntada sobre paret). 
Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra
impactes 20J; dissenyada per a treballar en condicions
de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I)
i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC;
no propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de
muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon
comportament davant els raigs UV i intempèrie.
Resistència a la corrosió i als agents químics., ref.
66421-48 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX

m

38,5356037,780001,020BG2Z30K0 =xCoberta per a safata aïllant sense halògens, de 400
mm d'amplària

m

Subtotal... 106,90620 106,90620

0,087151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,80363

1,692051,50%DESPESES INDIRECTES

114,49569COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,80u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

KG415DJ9 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82360/R 25,320000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,16760 10,16760
Materials:

53,1000053,100001,000BG415DJ9 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 53,52000 53,52000

0,152511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,84011

0,957601,50%DESPESES INDIRECTES
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Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 95Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

64,79772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €412,22u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

KG41DLRM Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,12800/R 25,320000,400A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,47200 14,47200
Materials:

391,02000391,020001,000BG41DLRM =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

u

0,420000,420001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 391,44000 391,44000

0,217081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 406,12908

6,091941,50%DESPESES INDIRECTES

412,22102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €388,02u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix,
temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a l'interruptor

KG42WCRP Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,12800/R 25,320000,400A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,34400/R 21,720000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,47200 14,47200
Materials:

367,22000367,220001,000BG42WCRP =xBloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió
fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
60947-2, per a muntar directament adossat a
l'interruptor automàtic

u

0,380000,380001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u
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Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 367,60000 367,60000

0,217081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 382,28908

5,734341,50%DESPESES INDIRECTES

388,02342COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,33u Contactor amb comandament manual de 3 posicions,
de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència
de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió

KG4R86R0 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84920/R 25,320000,310A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,08600/R 21,720000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,93520 8,93520
Materials:

56,2800056,280001,000BG4R86R0 =xContactor amb comandament manual de 3 posicions,
de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència
de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1

u

Subtotal... 56,28000 56,28000

0,134031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,34923

0,980241,50%DESPESES INDIRECTES

66,32947COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,52u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

KG62DG9P Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,79800/R 25,320000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,97476/R 21,720000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,77276 7,77276
Materials:

6,040006,040001,000BG62DG9P =xCommutador per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

u

0,380000,380001,000BGW62000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

u

Subtotal... 6,42000 6,42000
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Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 97Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,116591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,30935

0,214641,50%DESPESES INDIRECTES

14,52399COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,39u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

KG63D15S Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,79800/R 25,320000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,97476/R 21,720000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,77276 7,77276
Materials:

3,920003,920001,000BG63D15S =xPresa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt

u

0,400000,400001,000BGW63000 =xPart proporcional d'accessoris per a endollsu

Subtotal... 4,32000 4,32000

0,116591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,20935

0,183141,50%DESPESES INDIRECTES

12,39249COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.264,22u Grup electrògen de construcció fixa, de 40 kVA de
potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de
tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de
control, instal·lat

KGC14011 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

379,80000/R 25,3200015,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

325,80000/R 21,7200015,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 705,60000 705,60000
Materials:

6.290,680006.290,680001,000BGC14010 =xGrup electrògen de construcció fixa, de 45 kVA de
potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de
tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de
control

u

150,00000150,000001,000BGWC1000 =xPart proporcional d' accessoris per a grups electrògensu

Subtotal... 6.440,68000 6.440,68000

10,584001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7.156,86400

107,352961,50%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

7.264,21696COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,43u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat

KH2LJJAA Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,59600/R 25,320000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,51600/R 21,720000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,11200 14,11200
Materials:

79,7000079,700001,000BH2LJJAA =xLlum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de
protecció IP20

u

Subtotal... 79,70000 79,70000

0,211681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,02368

1,410361,50%DESPESES INDIRECTES

95,43404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,41u 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 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h
d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

KH61CK7A Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,32000/R 25,320001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

21,72000/R 21,720001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 47,04000 47,04000
Materials:

45,2700045,270001,000BH61CK7A =xLlum 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 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h
d'autonomia, preu mitjà

u

Subtotal... 45,27000 45,27000

0,705601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,01560

1,395231,50%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

94,41083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €408,441 Proyector de emergencia compuesto por dos cuerpos.
El primero de ellos consta de una base donde se aloja
la electrónica y baterías. El segundo consta de cuatro
conjuntos ópticos compuestos cada uno por una
lámpara LED PAR36, orientables y unidos a la base
mediante una rótula.
Dispone de un sistema de fijación y conexión rápida.
Un microprocesador interno chequea el estado del
aparato y realiza periódicamente test funcionales y de
autonomía informando sobre su estado.
Si la luminaria se conecta a una Central TEV, los datos
sobre su estado se envían a través de dicha central a
un ordenador de control, donde se puede monitorizar el
estado de toda la instalación de alumbrado de
emergencia. El sistema de conexión es directo y
dispone en su panel frontal de dos dispositivos ópticos
que indican el estado de la luminaria.

KH61ZZ1 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,64000/R 25,320002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 50,64000 50,64000
Materials:

351,00000351,000001,000BHQLZZ01 =xProyector de emergencia compuesto por dos cuerpos.
El primero de ellos consta de una base donde se aloja
la electrónica y baterías. El segundo consta de cuatro
conjuntos ópticos compuestos cada uno por una
lámpara LED PAR36, orientables y unidos a la base
mediante una rótula.
Dispone de un sistema de fijación y conexión rápida.
Un microprocesador interno chequea el estado del
aparato y realiza periódicamente test funcionales y de
autonomía informando sobre su estado.
Si la luminaria se conecta a una Central TEV, los datos
sobre su estado se envían a través de dicha central a
un ordenador de control, donde se puede monitorizar el
estado de toda la instalación de alumbrado de
emergencia. El sistema de conexión es directo y
dispone en su panel frontal de dos dispositivos ópticos
que indican el estado de la luminaria.
Características:
Formato: Zenit G 4F LD
Funcionamiento: No permanente LED TCA
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: LED
Piloto testigo de carga: LED
Lámpara en red: -
Grado de protección: IP42 IK04
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: Gestión centralizada TCA
Conexión telemando: Si
Altura de colocación (m): -
Tipo batería: NiMH
Acabados:
Color carcasa: Blanco
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

1
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 351,00000 351,00000

0,759601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 402,39960

6,035991,50%DESPESES INDIRECTES

408,43559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,86u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment

KHB5ED51 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,57040/R 25,320000,220A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,77840/R 21,720000,220A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,34880 10,34880
Materials:

70,1500070,150001,000BHB5ED51 =xLlumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de
llargària, 38 W de potència, flux lluminós de 4000 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos
i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

u

Subtotal... 70,15000 70,15000

0,155231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,65403

1,209811,50%DESPESES INDIRECTES

81,86384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,92u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de
diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència,
amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió
d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13,
de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de
color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color
Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent
tradicional, compatible amb balast HF existent sense
necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a
substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge
dels elements del llum per accedir a la làmpada

KHUL1134 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,33000/R 25,320000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 6,33000 6,33000
Materials:
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Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101Data: 18/04/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

13,2000013,200001,000BHUL1134 =xTub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió
d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13,
de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de
color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color
Ra>80, (equivalent a tub fluorescent tradicional T8 de
26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de
potència), per a substitució de làmpada fluorescent
tradicional, compatible amb balast HF existent sense
necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a
substitució del existent

u

Subtotal... 13,20000 13,20000

0,094951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,62495

0,294371,50%DESPESES INDIRECTES

19,91932COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102Data: 18/04/20

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €150,001 Partida alçada a justificar per la retirada i posterior
tornada a instal.lar de l'equip compensador d'energia
reactiva. Revisió de l'estat de l'equip, posada a punt i
programació del mateix.

EZZ000001

 €180,001 Connexió dels equips de calefacció existents.EZZ000002

 €25,001 Suplement per a treballs en alçadaEZZ000003
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Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 162.346,77

6 % Benefici Industrial SOBRE 162.346,77.......................................................................... 9.740,81

13 % Despeses generals SOBRE 162.346,77..................................................................... 21.105,08

Subtotal 193.192,66

21 % IVA SOBRE 193.192,66............................................................................................... 40.570,46

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 233.763,12233.763,12

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS TRENTA-TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS )

 n° colegiat: 19415



Projecte executiu reofrma instal.lació elèctrica i calefacció del pavelló municipal de Moià

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

162.780,36PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

9.766,826 % Benefici Industrial SOBRE 162.780,36........................................................................................

13 % Despeses generals SOBRE 162.780,36.................................................................................... 21.161,45

Subtotal 193.708,63

21 % IVA SOBRE 193.708,63............................................................................................................. 40.678,81

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 234.387,44€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS )
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